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Sammanfattning 

Titel: Styrelsens roll i små och medelstora företag – en studie om företagsägares attityder till 

en arbetande styrelse 

Författare: Emilia Lodin  

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, inriktning organisation, kandidatexamen  

Termin: Vt-2016 

Enligt svensk lagstiftning måste aktiebolag ha en styrelse. Dock skiljer det sig på vilket sätt 

styrelsen involveras i företags strategiska arbete och hur företagsägare förhåller sig till dess 

funktion. I små och medelstora företag fyller styrelsen sällan någon reell funktion. När företaget 

växer blir det dock svårt för en person att ensam klara av att styra och kontrollera bolaget, vilket 

leder till ett ökat behov av en arbetande styrelse. Tidigare forskning visar att företagsägarens 

personliga mål ofta avgör den strategiska riktningen i små och medelstora företag. För att kunna 

bemöta de krav som existerar, behöver därför företagsägaren förstå styrelsens roll och nyttan 

av strategiskt arbete. Syftet med studien är att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra 

med kunskap om styrelsearbete i små och medelstora företag, samt att undersöka vilka attityder 

företagsägare i dessa företag har till styrelsens funktion. Studiens empiri har inhämtats från en 

kvalitativ datainsamling, i form av semistrukturerade intervjuer med fyra företagsägare ur tre 

olika små och medelstora företag. Den teoretiska referensramen berör ämnet bolagsstyrning 

och de aspekter som anses vara viktiga för ett framgångsrikt styrelsearbete. Studien kommer 

fram till att kunskapen vad gäller styrelsearbete är relativt låg hos företagsägare i små och 

medelstora företag, vilket gör att styrelsen inte används på ett effektivt sätt. Kunskapsnivån hos 

företagsägaren styr också huruvida styrelsen anses som viktig i det egna företaget, samt hur 

styrelsen arbetar. En annan slutsats som dras är att företagsägarens personliga mål påverkar 

dennes attityd till styrelsen. Om de personliga målen innefattar tillväxt, har företagsägaren en 

mer positiv attityd till en arbetande styrelse. Vidare ökar en positiv inställning till en arbetande 

styrelse sannolikheten att företagsägaren även har en positiv attityd till externa 

styrelseledamöter.  

Nyckelord: styrelsearbete, externa ledamöter, små och medelstora företag, företagsägare, 

attityder 

 

 

  



 
 

Abstract 

Title: The board´s role in small and medium-sized enterprises – a study of business-owners´ 

attitudes toward a working board  

Author: Emilia Lodin 

Course: Degree project in Business Administration, Bachelor  

Term: Spring 2016 

According to Swedish law, limited companies must have a board. However, it differs in the 

extent to which the board is involved in a company´s strategic work and how business owners 

relate to its function.  In small and medium-sized enterprises, the board seldom fills any real 

function. As the company grows, it becomes difficult for one person alone to manage and 

control the company, leading to an increasing need for a working board. Previous research 

shows that business owner's personal goals often determine the strategic direction of small and 

medium-sized enterprises. In order to meet existing demands, business owners need to 

understand the board´s role and the benefits of strategic work. The purpose of the study is, from 

a business perspective, to contribute knowledge about board work in small and medium-sized 

enterprises and to examine the business owners’ attitudes toward the functioning of the board. 

The study's empirical data has been collected from a qualitative data collection, in the form of 

semi-structured interviews with four business owners from three different small and medium-

sized enterprises. The theoretical framework involves the subject corporate governance and the 

aspects that are considered important for a successful board work. The study concludes that 

awareness regarding board work, is relatively low among business owners of small and 

medium-sized enterprises, which means that the board is not being used effectively. The level 

of knowledge of the business owner also controls whether the board is considered as important 

in their own company, and how the board works. Another conclusion drawn is that the business 

owner's personal goals affect his attitude towards the board. If personal goals include growth, 

the business owner has a more positive attitude towards a working board. Furthermore, a 

positive attitude towards a working board increases the probability that the business owner also 

has a positive attitude towards outside directors in the board. 

Key words: board work, outside directors, small and medium-sized enterprises, business 

owner, attitudes 
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1 INTRODUKTION 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till det valda ämnet och en närmare 

beskrivning ges av det specifika problemområde som studerats. Det redogörs även för de 

frågeställningar och problemavgränsningar som tillämpats för att nå syftet med studien.  

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns närmare 1,2 miljoner företag registrerade, varav 35 procent drivs som 

aktiebolag. Av dessa aktiebolag är mindre än 1 procent publika och resterande privatägda (SCB, 

2015). Med ett publikt aktiebolag avses ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna 

marknaden. Alla övriga kategoriseras som privata. Ett aktiebolag är enligt Bolagsverket ett 

företag där delägarna inte har något personligt ansvar över företagets skulder. Vidare räknas ett 

aktiebolag som en juridisk person och kan teckna avtal, ha anställda och ”äga saker”. Samtliga 

aktiebolag måste dock enligt lag företrädas av en styrelse (Bolagsverket, 2014). 

Inom svensk lagstiftning reglerar Aktiebolagslagen (ABL) bestämmelserna om styrelser i 

aktiebolag. Aktiebolag har enligt lagen fyra olika bolagsorgan; bolagsstämman, styrelsen, 

verkställande direktör (VD) och revisorer. Bolagsstämman utgörs av aktieägare och är det högst 

beslutande organet. Den utser bolagets styrelse och revisor, vilka är skyldiga att rätta sig efter 

bolagsstämmans direktiv (ABL 2005:551 8 kap. 8§). Styrelsen tillsätter i sin tur en VD som 

ansvarar över företagets löpande förvaltning under kontroll av styrelsen (ABL 2005:551 8 kap. 

27§).  Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens 

och VD:ns förvaltning (ABL 2005:551 9 kap. 3§). 

Till styrelsens uppgift hör att se till bolagets bästa. Den ansvarar enligt lagen för organisationen 

och förvaltningen av dess angelägenheter. Vidare ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets 

ekonomiska situation och se till att det kontrolleras på ett betryggande sätt avseende bokföring, 

medelsförvaltning och de ekonomiska förhållandena (ABL 2005:551 8 kap. 4§ 1-3 st.). Lagen 

säger även att styrelsen årligen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Det ska i 

arbetsordningen anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 

ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda, samt i vilken utsträckning suppleanterna ska 

delta i styrelsens arbete (ABL 2005:551 8 kap. 6§). 

Enligt lagen ska svenska aktiebolag ha en styrelse med minst tre ledamöter (ABL 2005:551 8 

kap. 1§). I privatägda aktiebolag kan styrelsen dock bestå av endast en eller två ledamöter, så 

länge det finns minst en suppleant (ABL 2005:551 8 kap. 3§). För att kunna utses till 

styrelseledamot måste vissa kriterier uppfyllas. En juridisk person får inte vara styrelseledamot. 

Ledamoten får heller inte vara underårig, i konkurs eller omfattas av näringsförbud (ABL 

2005:551 8 kap. 10-11§). I styrelser med mer än en ledamot ska en styrelseordförande utses, 

vilken ska leda arbetet och bevaka att styrelsen fullgör dess avtalade uppgifter (ABL 2005:551 

8 kap. 17§). Nedan finns en modell som förtydligar strukturen i aktiebolag enligt lag. 
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Figur 1; Aktiebolag, egendesignad 

Enligt svensk lagstiftning måste aktiebolag ha en styrelse. Dock skiljer det sig på vilket sätt 

styrelsen involveras i företags strategiska arbete och hur företagsägare förhåller sig till dess 

funktion. Förväntningarna på vilken roll styrelsen ska ha, är till stor del beroende av företagets 

storlek. I stora börsnoterade bolag finns normalt ett uttalat uppdrag för styrelsen, men detta är 

sällan fallet i små och medelstora företag (Neville, 2011).  

Små och medelstora företag utgör en stor andel av den svenska företagsmarknaden och 

betraktas som betydelsefulla för den ekonomiska tillväxten (Din et al, 2013). Statistik från 2015 

visar att 3,48 procent av alla företag i Sverige kategoriseras som små och medelstora. Endast 

0,09 procent betraktas som stora företag och resterande 96,43 procent utgörs av mikroföretag 

och enmansföretag (Ekonomifakta, 2016). Vidare visar den senast tillgängliga statistiken att 

små och medelstora företag år 2013 sysselsatte drygt 40 procent av den svenska arbetskraften 

och stod för 38 procent av näringslivets totala omsättning (SCB).  

Styrelser i små och medelstora företag fyller sällan någon reell funktion (Gabrielsson & 

Winlund, 2000). Till skillnad från större bolag där ägarskapet delas av många, har dessa oftast 

en eller få ägare. Även ledningsstrukturen ser annorlunda ut, vilket påverkar styrelsens roll och 

dess arbete. I små och medelstora företag är det vanligt med ägaren som enda styrelseledamot, 

med funktion av både ordförande och VD. Suppleant i styrelsen utgörs i flertalet av fallen av 

den äkta hälften. Det är även vanligt med familjerelationer och långtgående vänskap mellan 

medlemmarna och ofta är samtliga styrelsemedlemmar anställda och verksamma i företaget 

(Neville, 2011). Vanligtvis har ingen av dessa styrelsemedlemmar någon fördjupad kunskap av 

ekonomi eller strategiplanering. Styrelsen betraktas då som passiv och dess enda syfte är att 

uppfylla det lagstadgade kravet (Nielsen & Lekvall, 1999). En passiv styrelse benämns i 

forskning som en ”pappersstyrelse”, vilken är vanlig i mindre företag (Gabrielsson & Winlund, 

2000). 

Ofta överlappas ägarskap, högsta ledning och styrelse i små och medelstora företag (Brunninge 

et al, 2007). När företaget växer blir det dock svårt för en person att ensam klara av att styra 
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och kontrollera bolaget, vilket leder till ett ökat behov av en arbetande styrelse (Gabrielsson & 

Winlund, 2000). Enligt Styrelseinstitutet blir styrelsens roll viktig när företag når en storlek om 

drygt 20 anställda. En arbetande styrelse kan vara en värdefull resurs i samband med 

generationsskifte, vid en försäljning av bolaget, när företaget ska förvärva ny verksamhet eller 

rekrytera nyckelpersoner. Kompetens i form av externa styrelseledamöter kan öka 

sannolikheten för företaget att undvika kriser och fortsätta växa med lönsamhet. Fördelen med 

att tillsätta kompetens i styrelsen, är att externa styrelseledamöter arbetar långsiktigt med ägare 

och ledning under personligt ansvar (Wiberg & Salomonson, 2010). 

Trots att flera faktorer pekar på att användningen av externa styrelseledamöter kan främja ett 

effektivt styrelsearbete, visar forskning att externa ledamöter sällan betraktas som en tillgång i 

små och medelstora företag. Ju mindre företaget är, desto mindre är också sannolikheten att det 

bedrivs ett aktivt styrelsearbete. Storleken på företaget har således en betydande inverkan på 

styrelsens roll och dess uppgift (Bennett & Robson, 2004).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Bolagsstyrning är ett ständigt aktuellt och relevant ämne att studera, då det påverkar företags 

strategiska arbete. Trots detta är kunskapen om styrelsen och dess roll begränsad. Detta beror 

på att det kan vara svårt att som utomstående få tillgång till styrelsers arbete via direkt 

observation eller dokumentation. Ofta måste forskare förlita sig till sekundärkällor och insamla 

data via tidigare studier och officiella dokument, vilket gör forskningen kring styrelsers 

beteende bristfällig (Collin, 2008). Vanligen fokuserar studier om bolagsstyrning på stora 

börsnoterade företag och vilken funktion styrelsen har i dessa organisationer. Betydligt färre 

uppmärksammar hur styrelsearbete fungerar i mindre företag, vilket kan skilja sig avsevärt 

(Bennett & Robson, 2004). 

Små och medelstora företag drivs ofta av entreprenörer med ringa erfarenhet av ledarskap och 

ekonomisk styrning (Valenti et al, 2010). Ofta går ägarskap, styrning och kontroll hand i hand 

i dessa företag och ledningsstrukturen präglas av personliga relationer och släktband. Detta 

innebär att traditionella problem kan undvikas, som intressekonflikter mellan ägare och ledning. 

Istället uppstår andra utmaningar. En utmaning som benämns är förmågan till tillväxt, vilken 

anses som nödvändig för ett företags överlevnad (Neville, 2011). Dagens företag måste även 

hantera en föränderlig miljö, vilket ställer krav på det strategiska arbetet (Sjögrén et al, 2011). 

Ett aktivt styrelsearbete, sett ur både ett kontroll-, service- och strategiperspektiv, anses som 

viktigt för konkurrenskraften och för att tillgodose ägarnas avkastningskrav (Gabrielsson & 

Winlund, 2000).  

Det vanligaste i mindre företag är dock att använda sig av en ”pappersstyrelse”, vilken endast 

uppfyller lagkraven (Gabrielsson & Winlund, 2000). Ofta beror detta på att företagsägaren 

saknar kunskap om strategiskt arbete, eller att organisationen saknar resurser för att bedriva 

styrelsearbete på ett effektivt sätt (Valenti et al, 2010). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

betraktas detta som ett problem, vilket kan leda till att standarden på styrning i mindre företag 
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förblir låg. Då små och medelstora företag är viktiga för den ekonomiska tillväxten, kan en låg 

styrningsstandard resultera i att den svenska företagsutvecklingen hämmas (Neville, 2011). 

Forskning visar att företagsägarens personliga mål ofta avgör den strategiska riktningen i små 

och medelstora företag. Detta innebär att ägaren även har en avgörande betydelse för företagets 

prestationer (Sjögrén et al, 2011). För att kunna bemöta de krav som existerar behöver därför 

företagsägaren förstå styrelsens roll och nyttan av strategiskt arbete. Styrelsen måste betraktas 

som en viktig resurs och som en källa till rådgivning och expertis (Neville, 2011).  

Utifrån ovanstående aspekter har jag valt att undersöka hur styrelsearbete kan fungera i små 

och medelstora företag, samt ta reda på varför dessa företag inte i större utsträckning använder 

sig av en arbetande styrelse.  

 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar avses att besvaras och ska leda till att uppnå syftet med studien: 

Vilka förväntningar har företagsägare i små och medelstora företag på styrelsens roll i det 

egna företaget? 

Vilka attityder har företagsägare i små och medelstora företag till externa ledamöter i 

styrelsen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om 

styrelsearbete i små och medelstora företag, samt att undersöka vilka attityder företagsägare i 

dessa företag har till styrelsens funktion. Studien syftar även till att förtydliga styrelsens olika 

roller och fungera som vägledning för hur styrelsearbete kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt 

även i mindre företag. Ändamålet är även att skapa ökad förståelse för det valda ämnet. 

Studien riktar sig till företagsägare och styrelseledamöter främst i svenska små och medelstora 

företag. Studien kan även tänkas vara av intresse för studenter och forskare som avser att studera 

vidare i ämnet. 

 

1.5 Problemavgränsning 

Attityder till styrelsearbete, styrelsens roll och sammansättning har avgränsats till att studeras 

och analyseras utifrån ett företagsägarperspektiv. Detta innebär att eventuella övriga aktörer 

kommer att behandlas endast utifrån den påverkan de har på företagsägaren. Studien kommer 

att bortse från övriga variabler som kan ha betydelse för styrelsearbete eller företagsägande i 

små och medelstora företag. 
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1.6 Definitioner  

Nedan definieras i korthet de huvudsakliga begrepp som används i studien. 

Små och medelstora företag 

Små och medelstora företag (SMF) definieras enligt Europeiska kommissionens officiella 

rekommendation; 

 Ett medelstort företag har 50-249 anställda och en årlig omsättning som understiger 50 

miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro. 

 Små företag har mellan 10 och 49 anställda. De har en årlig omsättning som understiger 

10 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.  

Vidare ska företag som klassas som små och medelstora vara oberoende. Med ett oberoende 

företag avses ett företag i vilket ett enskilt företag eller flera företag gemensamt inte innehar 25 

procent eller mer av kapitalet eller rösträtten. Undantag kan dock göras (EC, 2003). 

Extern styrelseledamot 

Begreppet extern styrelseledamot kan definieras på flera olika sätt. I studien definieras det enligt 

följande;  

En styrelseledamot betraktas som extern - eller utomstående - om den inte är en fast anställd, 

en före detta anställd som gått i pension, eller är medlem av en familj som innehar ägarmajoritet 

i bolaget (Napoli, 2012). 

Attityder 

För att klargöra hur begreppet attityd används i studien kommer nedanstående definition att 

användas; 

En attityd kan beskrivas som en inställning till något eller någon. Attityder avser känslor, 

reaktioner och händelser gentemot ett objekt eller en person (Huskinson & Haddock, 2004).  
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2 METOD  

I detta avsnitt presenteras de ansatser, angreppssätt och datainsamlingsmetoder som använts 

för att uppnå ett resultat av studien. Metodvalet är det strategiska verktyg och tillvägagångssätt 

som tillämpats för att kunna besvara valda frågeställningar och uppnå syftet. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutik innebär enligt Bryman och Bell (2013) att via ett subjektivt synsätt tolka 

innebörden av den text eller data som samlas in. Den forskare som analyserar datan ska vid 

tillämpning av hermeneutik tolka materialet utifrån det sociala och historiska perspektiv i vilket 

den utformades. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap inom ett visst ämne; 

styrelsearbete i svenska SMF samt företagsägares attityder gentemot styrelsens funktion. Målet 

är att undersöka, förtydliga och skapa ökad förståelse för det valda ämnet. På grund av syftet 

med studien har jag inte strävat efter att uppnå objektiv sanning och fann det därför som relevant 

att utgå från ett hermeneutiskt synsätt vid tolkning av det insamlade materialet.  

 

2.2 Undersökningsansats 

Denna studie har baserats på empiriska data som insamlats via personliga semistrukturerade 

intervjuer med företagsägare i SMF. Undersökningsmetod som tillämpats är fallstudiemetoden, 

där var företag behandlats som ett specifikt fall. En fallstudie beskrivs av Merriam (1994) som 

en undersökning av en specifik företeelse, till exempel en händelse, en institution eller en social 

grupp. Vidare ska denna avgränsade eller definierade företeelse väljas för att det anses som 

viktigt, intressant eller utgör någon form av hypotes. Jag bedömde fallstudiemetoden som mest 

lämpad för att besvara mina två frågeställningar; Vilka förväntningar har företagsägare i små 

och medelstora företag på styrelsens roll i det egna företaget? samt Vilka attityder har 

företagsägare i små och medelstora företag till externa ledamöter i styrelsen? 

Den insamlade empiriska datan har kopplats samman med tidigare forskning i ämnet. Jag har 

tolkat innehåll, analyserat resultat och utifrån observationer dragit egna slutsatser. Därmed har 

studien en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ undersökning är enligt Bryman och Bell 

(2013) inriktad på ord och förståelse av den insamlade datan och tyngdpunkten ligger på ett 

tolkande synsätt, varför jag valt denna inriktning i studien.  

Det talas även om två olika angreppssätt när det gäller den företeelse som ska studeras; deduktiv 

respektive induktiv. Det deduktiva angreppssättet innebär att pröva hypoteser och teorin om 

dessa hypoteser styr sedan datainsamlingsprocessen. Vid ett induktivt angreppssätt är teorin 

istället resultatet av studien och forskaren drar generaliserbara slutsatser grundade på 

observationer (Bryman & Bell, (2013). Jag har dock valt att tillämpa ett abduktivt angreppssätt, 

vilken enligt Patel och Davidson (2011) kombinerar både induktion och deduktion. Jag inledde 

studieprocessen med att skapa mig en förförståelse av det valda ämnesområdet genom 
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insamlande av teori. Efter genomförandet av intervjuerna kompletterade jag den teoretiska 

referensramen med ytterligare forskning, vilket överensstämmer med tillvägagångssättet vid en 

abduktiv ansats. Patel och Davidson (2011) menar att abduktion har fördelen att den inte låser 

forskaren i en ursprunglig tanke. Vidare betonar de att forskaren vid en abduktiv ansats måste 

upprätta ett brett perspektiv på studieobjektet, för att undvika att förutfattade slutsatser dras 

utifrån den insamlade teorin. Detta har varit min inställning och strävan under hela 

studieprocessen. Nedan är en figur som visar hur undersökningsansatsen tillämpats i studien. 

 

Figur 2; Undersökningsansats fallstudie, egendesignad 

 

2.3 Datainsamling och urval 

Studien har avgränsats till att omfatta tre svenska privatägda företag med bolagsformen 

aktiebolag, varav samtliga faller under kategorin SMF. Bolagsformen aktiebolag har valts på 

grund av att den kräver en styrelse enligt svensk lagstiftning. Alla medverkande företag har 

under senare år genomgått ökad tillväxt av antalet anställda och årsomsättning. Anledningen 

till detta urvalskriterium är att det enligt tidigare forskning framkommit att behovet av ett aktivt 

styrelsearbete ökar när företag växer. Jag fann detta därför som relevant att beakta i studien. 

Samtliga företag i studien är belägna inom Dalarnas län. För att få en god spridning av hur 

styrelsearbete kan fungera i SMF, har aktiebolag valts ut som representerar olika branscher. Av 

utvalda företag är två enmansägda och ett partnerägt. Vidare är två av intervjupersonerna 

kvinnor och två män. Detta innebär att totalt fyra företagsägare har intervjuats. 

Kvale och Brinkmann (2009) betonar att det lämpliga antalet personer att intervjua i kvalitativa 

studier beror på undersökningens syfte. Om det är ett litet antal intervjuer som genomförs blir 

det svårt att generalisera. Om antalet intervjuer är för många blir det problematiskt att göra mer 

ingående tolkningar. Avsikten med studien var inte att dra slutsatser som kan generaliseras på 

samtliga SMF, utan snarare att tolka och analysera de valda företagsägarnas attityder. Valet att 

endast intervjua ägarna till respektive företag och inte övriga styrelsemedlemmar grundar sig i 

det jag har undersökt; företagsägarens förväntningar på styrelsens roll i det egna företag samt 
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dennes attityd till en arbetande styrelse. Jag bedömde det därför inte som relevant att inkludera 

andra individer som respondenter i studien.  

Inför urvalet av företagsägare sökte jag via den digitala databasen allabolag.se efter företag som 

faller inom kategorin SMF. Sökningen genomfördes under vecka 14 år 2016. I databasen 

avgränsade jag sökkriterierna till aktiebolag i Dalarnas län med omsättningen 50 000 tkr - 

499 999 tkr. Företagen granskades närmare avseende antal anställda, årsomsättning och 

balansomslutning, i syfte att säkerställa att de befann sig inom rätt kategori. Vidare studerade 

jag utifrån bokslut och nyckeltal huruvida tillväxt skett i företaget under de senaste tre åren. Jag 

valde slumpvist ut tio företag och kontaktade respektive ägare via mail, presenterade min 

kommande studie och frågade om de var intresserade av att medverka. Av tio företag fick jag 

positivt besked av fyra. Mitt mål var att basera studien på tre företag och valde därför att 

inkludera de tre första som svarade jakande.  

 

2.4 Semistrukturerade intervjuer med företagsägare 

Denna studie har baserats på personliga intervjuer med respektive företagsägare, då jag 

bedömde detta som den mest lämpade metoden för att få så uttömmande svar som möjligt. 

Ägarna till respektive företag har intervjuats utifrån en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 

1), vilken skickades ut ett par dagar innan intervjutillfället för att ge respondenterna möjlighet 

att tänka igenom sina svar. Vid en semistrukturerad intervju använder sig forskaren enligt 

Bryman och Bell (2013) av en lista av förhållandevis specifika teman som ska beröras, men 

respondenten har stor frihet att utforma svaren på eget sätt. Intervjuerna fokuserar på synen på 

styrelsens roll och attityder till användningen av en arbetande styrelse utifrån ett 

företagsägarperspektiv. En provintervju genomfördes innan intervjutillfällena för att testa 

frågeställningarna. Under provintervjun upptäcktes några brister i intervjuguiden som därmed 

justerades. Några omformuleringar och förtydliganden gjordes i intervjuguiden efter 

provintervjun.  

Jag bad, före intervjuerna, om tillåtelse att få spela in intervjun för att minimera risken för 

bearbetningsfel av materialet. Samtliga respondenter svarade jakande. Fördelen med inspelning 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att det ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken under intervjun. Inspelning gör även att intervjuaren inte behöver förlita sig 

enbart på sitt minne, utan respondentens svar går att avlyssna i efterhand. Intervjuerna skedde 

på respondenternas arbetsplatser och genomföras under vecka 17 år 2016. Jag avsatte 45 – 60 

minuter för varje intervju, vilket även blev utfallet. Samtliga intervjuer har genomförts 

individuellt, även de två företagsägarna i det partnerägda företaget har intervjuats var för sig. 

 

2.5 Bearbetning av data och resultatredovisning 

Intervjuerna har med respondenternas godkännande spelats in och därefter skrivits ut, 

tematiserats och sammanställts under olika rubriker för att sedan tolkats och analyserats. 

Resultatet har vidare kopplats samman med tidigare forskning och teoretiska perspektiv inom 
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området. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en utskrift av den inspelade intervjun 

strukturerar materialet i en form som lämpar sig bättre för närmare analys och tematisering. 

Dock är kan det vara tidskrävande att skriva ut en intervju. Jag uppfattade det som att utskriften 

av intervjuerna underlättade förståelsen och tolkningen och gjorde det lättare att plocka ut 

teman ur materialet. 

Efter bearbetning av den insamlade datan har jag presenterat resultatet utifrån valda teman. Jag 

har jämfört mellan företag och företagsägares olika svar, belyst skillnader och likheter, samt 

satt resultatet i perspektiv mot aktuell forskning och kopplat till min teoretiska analysmodell 

(figur 3).  

 

2.6 Synpunkter på vald metod 

 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) har tillförlitlighet att göra med graden av trovärdighet i en 

studie, om beskrivningen forskaren kommer fram till uppfattas som trovärdig i andras ögon. 

Denna studie baseras på både primär- och sekundärkällor. Primärkällorna omfattar den empiri 

som samlats in via semistrukturerade intervjuer med företagsägare utifrån en kvalitativ ansats. 

Sekundärkällorna i den teoretiska referensramen består av forskning inom ämnesområdet. En 

intervjuguide har utformats och fungerat som underlag vid intervjuerna, för att säkerställa att 

samtliga respondenter svarat på liknande frågor. Vidare har jag i studieprocessen skapat mig en 

förförståelse av ämnesområdet genom att studera tidigare forskning. Jag bedömer att detta 

tillsammans ökat studiens tillförlitlighet. En reservation avseende eventuell feltolkning av mig 

som författare ska dock beaktas. 

 

2.6.2 Validitet 

Valet av kvalitativ fallstudiemetod grundar sig i att den enligt Merriam (1994) ger en närhet till 

det studien avser. Kvale och Brinkmann (2009) menar att fördelen med personliga 

semistrukturerade intervjuer är att det ger forskaren en fylligare bild och möjlighet att förklara 

avsikten med olika ordval och begrepp. Min avsikt med semistrukturerade intervjuer var att 

kunna tolka materialet på ett effektivare sätt, i syfte att uppnå god validitet. Bryman och Bell 

(2013) skriver att validitet i kvalitativ forskning handlar om huruvida forskaren lyckas mäta, 

identifiera eller observera det studien avser. Om jag istället valt att via en enkät nå ut till flera 

hundra företag, skulle graden av validitet sannolikt blivit lägre. Svarsfrekvensen skulle 

förmodligen varit låg, samtidigt som mervärdet som skapas vid en personlig intervju inte hade 

framkommit vid en enkätstudie.  
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2.6.3 Överförbarhet 

Jag har i min sökning efter lämpliga respondenter erfarit att det var relativt svårt att få 

företagsägare att delta i studien. Detta kan bero på att det finns en rädsla för att låta en 

utomstående få insyn i styrelsearbetet, eller så grundar det sig i arbetsbelastning och ointresse. 

Överförbarheten kan därför ifrågasättas, då antalet respondenter i underlaget är få. Graden av 

överförbarhet mäter enligt Bryman och Bell (2013) huruvida resultatet av en studie kan 

generaliseras och om det håller i en annan kontext. Antalet medverkande företag (tre), 

tillsammans med antalet företagsägare (fyra), har inte gett ett resultat som kan generaliseras. 

Dock är ändamålet för studien inte att ge ett resultat som är överförbart på samtliga små och 

medelstora företag. Syftet är att erhålla ökad kunskap i området. För att kunna presentera en 

studie som kan ge en allmän indikation, krävs en betydligt större undersökning. Det bedömdes 

dock som svårt sett till tidsramen för studien.  

 

2.6.4 Pålitlighet 

Jag har i studien stävat efter att ge en tydlig och transparent bild av undersökningens samtliga 

delar, för att nå en så hög grad av pålitlighet som möjligt. Hög pålitlighet har en studie enligt 

Bryman och Bell (2013) om forskaren lyckas skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse 

för alla faser av forskningsprocessen.  

 

2.6.5 Konfirmering 

För att uppnå en hög grad av konfirmering har jag agerat i god tro. Jag har strävat efter och haft 

som avsikt att inte blanda in personliga värderingar eller förutfattade meningar som kan påverka 

studiens resultat. Bryman och Bell (2013) menar att god konfirmering nås när forskaren inte 

medvetet låter personliga värderingar eller valet av teoretisk inriktning påverka utförande och 

slutsatser. Dock måste det tas i beaktning att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i 

kvalitativ forskning, då resultatet analyseras utifrån forskarens egna tolkningar. 

 

2.9 Forskningsetiska principer 

När det kommer till kvalitativa undersökningsmetoder existerar det ett flertal etiska principer 

som är viktiga att beakta enligt både Kvale och Brinkmann (2009) och Vetenskapsrådet (2002). 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda deltagarnas identiteter. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera respondenterna i förväg om det allmänna syftet med studien. 

Enligt samtyckeskravet ska samtliga personer i en studie själva samtycka till sin medverkan 

och hur studieprocessen genomförs. Med nyttjandekravet menas på vilket sätt studien kommer 

att användas. Vetenskapsrådet (2002) menar att de forskningsetiska principerna har till syfte att 

ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare, 

så att en god avvägning kan ske vid en konflikt mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. 
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Utifrån ovanstående etiska principer har studien levt upp till god forskningssed. Jag har i 

förhand via ett informationsbrev (bilaga 2) informerat samtliga respondenter om att både 

företaget och de som individer kommer att få vara anonyma. Vidare har jag upplyst 

respondenterna om att deras medverkan i studien är helt frivillig, att de när som helst haft rätt 

av avbryta sin medverkan, samt att intervjuerna endast kommer att användas i studiesyfte. Innan 

intervjutillfället bad jag om deras samtycke till att spela in intervjuerna.  

Respondenterna benämns i studien som Företagsägare 1, 2, 3 och 4. Företagen hänvisas till som 

Företag A, B och C. Vidare har var företag behandlats som ett enskilt fall. Jag har presenterat 

en övergripande bakgrund till företaget utifrån erhållna upplysningar, i syfte att öka förståelsen 

för den medverkande företagsägarens resonemang. Dock har jag beaktat deltagarnas 

konfidentialitet och säkrat att inte så utförlig information presenterats att studien riskerar att 

röja företagets eller den enskilda individens identiteter. 
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3 TEORI  

I detta avsnitt följer en redogörelse för framtagningen av den teoretiska referensram som har 

kopplats samman med den insamlade empirin i studiens analysavsnitt. Vidare redogörs det för 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv inom det valda ämnesområdet. 

 

3.1 Litteratursökning till den teoretiska referensramen 

Studiens teoretiska referensram berör ämnet bolagsstyrning och de aspekter som anses vara 

viktiga för ett framgångsrikt styrelsearbete. Fokus vid eftersökning av relevanta källor har varit 

styrelsearbete i svenska SMF.  

Jag har insamlat teori i första hand via Högskolan Västs biblioteksbas Primo. Sökningen till 

den teoretiska referensramen genomfördes vid ett flertal tillfällen mellan 2016-03-23 och 2016-

05-07. Sökord har använts som bedöms som relevanta för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor; Vilka förväntningar har företagsägare i små och medelstora företag på 

styrelsens roll i det egna företaget? samt Vilka attityder har företagsägare i små och medelstora 

företag till externa ledamöter i styrelsen?  

the role of boards outside directors business-owner 

corporate governance small and medium-sized enterprises (SME) small business 

board composition managing director owner managers 

Tabell 1; Sökord 

Reinecker och Jörgensen (2014) menar att forskaren vid litteratursökning kan använda sig av 

olika metoder. Systematisk sökning innebär att söka efter litteratur inom ett specifikt ämne. Vid 

systematisk elektronisk sökning bör forskaren innan sökningen bestämma vilka och hur många 

databaser som ska användas. Sökorden som används är nyckeln till vilken litteratur forskaren 

får tag på. Uppsatsens perspektiv och förförståelse av ämnet kommer påverkas av de sökord 

som väljs, respektive väljs bort. 

Sökningen har i första hand varit systematisk, då jag har sökt efter litteratur inom ett specifikt 

ämne. I syfte att nå så tillförlitliga källor som möjligt har sökningen avgränsats till 

vetenskapliga artiklar. Under sökningen har inledningsvis titlar och abstracts lästs för att få en 

övergripande bild av artiklarnas innehåll. Om artikeln bedömts som intressant för studien har 

den granskats vidare i sin helhet.  

För hitta aktuell forskning har sökningen avgränsas till artiklar publicerade från år 2000 och 

framåt. Anledningen till det breda tidsspannet beror på att jag vid den inledande sökningen 

avgränsade till artiklar publicerade tidigast år 2006, alltså studier som var max 10 år gamla. Jag 

fann det som svårt att finna nog med relevant litteratur och har därför bedömt det som 

nödvändigt att utöka avgränsningen.  
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Kedjesökning innebär enligt Reinecker och Jörgensen (2014) att forskaren hittar litteratur 

genom att den ena texten leder till nästa. Fördelen med kedjesökning är att en bra referens leder 

till en annan, nackdelen kan vara att forskaren missar referenser till andra uppfattningar eller 

ståndpunkter. Jag har baserat studien på svenska SMF och har inte bedömt det som helt enkelt 

att hitta svenska studier inom det valda ämnesområdet. Jag har därför via kedjesökning sökt 

efter ytterligare forskning av de författare som jag funnit publicerat relevanta studier. På det 

viset har jag lyckats utvidga andelen svensk forskning som grund i den teoretiska 

referensramen. 

 

3.2 Källkritik  

Reinecker och Jörgensen (2014) betonar att det är viktigt att som författare förhålla sig kritisk 

till allt material som övervägs att användas i en uppsats. De menar att material som hämtas ur 

universitetsbibliotekens databaser är kvalitetsgranskade av sakkunniga, vilket generellt gör 

dessa källor som mest trovärdiga. För att uppnå en hög grad av trovärdighet i denna studie, har 

den teoretiska referensramen baserats på vetenskapligt granskad litteratur. Vidare har 

litteraturen hämtats ur Högskolan Västs biblioteksbas Primo, och kan därmed betraktas som 

trovärdig. Dock är bearbetningen av det teoretiska materialet i hög grad beroende av mina egna 

antaganden och tolkningar som författare. Det finns således en risk för feltolkningar, särskilt 

med hänsyn taget till att övervägande delen av källorna har av mig översatts från engelska.  

Mitt mål har varit att förhålla mig så objektiv som möjligt och använda källor som belyser olika 

perspektiv. På det sättet har jag strävat efter att uppnå en hög grad av konfirmering i den 

teoretiska referensramen. Bryman och Bell (2013) menar att hög grad av konfirmering nås 

genom att inte låta personliga värderingar eller val av teoretisk inriktning påverka utförande 

och slutsatser. Risken finns dock att jag i min sökning missat forskning som belyser 

ståndpunkter ur fler perspektiv. Vidare har en viss svårighet att hitta relevanta studier i ämnet 

lett till att en mindre andel av forskningen i den teoretiska referensramen är äldre än 10 år. Med 

hänsyn till detta kan viss källkritik komma att riktas mot studien.  

 

3.3 Styrelsens roll 

 

3.3.1 Den kontrollerande rollen 

Enligt Neville (2011) har styrelsens kontrollerande roll sitt ursprung i förvaltarskapsteorin. 

Synsättet på styrelsen som förvaltare syftar till dess övervakande och kontrollerande 

egenskaper. Enligt förvaltarskapsteorin innebär styrelsens huvudsakliga uppgift att ”tjäna och 

rådgöra” och bidra med olika kompetenser och erfarenheter som hjälper chefer i 

beslutsfattandet. Gabrielsson och Winlund (2000) menar att kontrollrollen även har sin grund i 

agentteorin, där styrelseledamöterna rekryteras av företagets intressenter, med uppgiften att 

kontrollera ledningen. 
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Styrelsen kan i sin kontrollerande funktion motverka att det uppstår intressekonflikter mellan 

aktieägare och ledning, vilket kan bero på brister i informationen mellan intressenter och 

ledning eller en oklar ansvarsfördelning (Gabrielsson & Winlund, 2000). I takt med att företaget 

växer i storlek, minskar styrelsens möjligheter att utöva kontroll över VD och övriga ledning. 

Ju högre grad av kontroll, desto större är chansen för styrelsen att begränsa företagsledningens 

möjligheter att se till egna intressen framför företagets bästa. När det kommer till SMF går dock 

ofta ägar- och ledarskapet hand i hand. Detta gör att intressekonflikter sällan uppstår i dessa 

företag. Men när företaget växer och ledningsfunktionen flyttas från ägaren, tenderar det att 

uppstå ett ökat behov av en kontrollerande styrelse (Bennet & Robson, 2004). 

En utgångspunkt enligt forskning är att styrelsen måste vara oberoende för att kunna genomföra 

sin uppgift som kontrollfunktion på ett effektivt sätt gentemot företagsledningen. Hur många 

oberoende ledamöter som krävs i styrelsen är dock inte helt klarlagt.  Interna ledamöter, alltså 

de som arbetar i företaget, besitter mer information om företaget än de oberoende och har 

personliga relationsband till företagsledningen. Därmed kan oberoende styrelseledamöter anses 

som bättre lämpade att på ett effektivt sätt bevaka ledningens arbete (Brunninge et al, 2007). 

Med en oberoende styrelseledamot menas en person som inte är eller tidigare har varit anställd 

i företaget, eller har några sociala band till företagets ägare eller dess anställda. En oberoende 

styrelseledamot ska heller inte ha någon tidigare affärsrelation till företaget (Collin, 2008). 

 

3.3.2 Den servicegivande rollen 

Styrelsens servicegivande roll har fått allt större betydelse när det kommer till styrelsearbete i 

SMF (Gabrielsson & Winlund, 2000). Den servicegivande rollen har enligt Neville (2011) 

uppstått ur resursberoendeteorin. Resursberoendeteorin betraktar styrelsen som en leverantör 

av kompetenser och fokuserar främst på de resurser som styrelsen kan bidra med. Collin (2008) 

påpekar att ett litet resursfattigt företag har större behov av att använda sig av en kompetent 

styrelse, än ett större företag med fler interna resurser. Collin (2008) belyser även att 

resursberoendeteorin stöder styrelsen som ett organ vilken legitimerar företaget gentemot 

myndigheter, intressenter och andra aktörer.  

Gabrielsson och Winlund (2000) menar att styrelsens servande roll innebär att ledamöternas 

erfarenhet, kunskap och färdigheter ska stödja och komplettera organisationen. Neville (2011) 

betonar att den primära uppgiften handlar om att styrelseledamöternas befogenheter, kunskaper 

och färdigheter ska användas internt inom bolaget och ge råd till ledningen, vilket ger företaget 

konkurrensfördelar. Enligt Gabrielsson och Winlund (2000) är en av de viktigaste uppgifterna 

för styrelsen i den servande rollen att skapa strategiska nätverk, i syfte att garantera goda 

relationer med företagets omgivning. Störst påverkan har den servicegivande rollen när ett litet 

företag växer och dess styrelse behöver expandera och bli mer professionell och aktivt 

arbetande.  

Styrelsens resursbaserade roll har enligt Valenti et al (2010) en utpräglad betydelse i SMF, då 

dessa påverkas i större utsträckning av omgivande faktorer än stora företag. Detta grundar sig i 

deras "litenhet", vilket begränsar deras möjligheter på marknaden.   
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3.3.3 Den strategiska rollen 

En annan viktig styrelseroll som lyfts fram i forskning är den strategiska, vilken fokuserar på 

styrelsens beslutande funktion. Denna roll handlar om hela den strategiska processen; 

formuleringen av mål, beslutsfattandet om investeringar och budget samt implementeringen av 

strategier (Collin, 2008). Enligt Napoli (2012) är styrelsens strategiska förmåga särskilt viktig 

för företag som befinner sig i en utpräglat föränderlig omvärld. Gabrielsson och Winlund (2000) 

menar att styrelsens strategiska funktion även kan innefattas i den servande rollen, där en viktig 

uppgift är att bidra med hållbara och långsiktiga råd till organisationen.  

Forskning påvisar att styrelser brukar vara mer involverade i strategiska förändringar när 

företag har många aktiva aktieägare, jämfört med företag som har VD:n som majoritetsägare. 

Anledningen anses vara att en ensam majoritetsägare i ledningsfunktionen har makt att påverka 

beslut på sätt som motverkar styrelsens deltagande (Brunninge et al, 2007). 

 

3.4 Företagsägarens påverkan  

 

3.4.1 Ägarstrukturen  

Det typiska för SMF är att de har en eller få ägare, till skillnad från större bolag. Ägarskap och 

ledning består vanligen samma individ eller individer (Brunninge et al, 2007). Vidare har 

majoriteten av SMF en ledningsstruktur som kräver enhällighet vid viktiga beslut. Företag med 

nära personliga relationer mellan ägarna, såsom släktband, är ofta förskonade från 

intressekonflikter mellan ägarna och ledningen. Normer som jämlikhet, tillit och lojalitet 

karaktäriserar istället ägarstyrda företag (Neville, 2011).  

Det finns dock risker involverat med ägarstyrt företagande. Företag med den strategiska 

styrningen i händerna på en enda person, har ofta brist på kunskap, resurser och kompetens för 

att kunna åstadkomma förändring. Vidare tenderar företagsägare involverade i 

företagsledningen att vara motståndare till förändringar som kan innebära risktagande (Napoli, 

2012). Koncentrationen av ägande och styrning innebär att företaget slipper påtryckningar från 

utomstående investerare som kräver utdelning och resultat. Detta gör att kravet på strategisk 

förnyelse minskar, vilket kan leda till att företagets utveckling hämmas (Brunninge et al, 2007). 

Företagsägare som även verkar som VD kan agera utan styrelsens godkännande och fatta 

enhälliga beslut som missgynnar verksamheten. Om detta pågår under en lång tid kan det leda 

till strategisk stagnation i företaget (Napoli, 2012).  

Lappalainen och Niskanen (2012) har i en studie konstaterat att ägarstrukturen har en större 

påverkan på tillväxten och lönsamheten i SMF än vad styrelsens sammansättning har. Företag 

med ägarstyrt ledarskap och få antal aktieägare uppvisar högre lönsamhetsförhållanden, men 

har lägre tillväxttakt. Dessa resultat kan tolkas som att kontrollerande ägare är mer intresserade 

av att behålla vinster än att säkra tillväxt. Vidare kan resultatet enligt Lappalainen och Niskanen 

(2012) indikera på att nämnda företagsägare är obenägna att ta risker. Detta kan jämföras med 
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riskkapitalbolag som har stark tillväxt men istället uppvisar sämre lönsamhet. Följaktligen kan 

ägarstrukturen anses vara direkt förknippad med företagets prestationer och resultat.  

 

3.4.2 Mål och visioner  

SMF utgör en stor andel av den svenska företagsmarknaden och förändringskravet och 

konkurrenstrycket är högt. Detta gör att företagets förmåga till tillväxt benämns som avgörande 

för dess överlevnad (Din et al, 2013). Forskning visar att företagsägarens personliga mål ofta 

avgör verksamhetens strategiska riktning i SMF. Detta innebär att ägaren har en betydande 

inverkan på företagets tillväxtförmåga (Sjögrén et al, 2011). Enligt Neville (2011) betraktas 

dock tillväxt sällan som det viktigaste målet i ägarstyrda SMF. Många företagsägare i mindre 

företag menar istället att det är viktigare att ha kontroll över den operativa ledningen - tillväxt 

är ett sekundärt mål. Företagsägare i SMF prioriterar alltså självständighet och kontroll framför 

tillväxt. Neville (2011) menar vidare att detta kan innebära ett stort hinder för företagets 

överlevnadsförmåga på längre sikt.  

I små privatägda bolag är företagsägaren vanligtvis även dess grundare och har utvecklat den 

ursprungliga riktningen för företaget. På grund av ägarens personliga engagemang i företaget, 

uppstår ofta en ovilja mot att förändra den ursprungliga strategin. Ju längre ägarskapet har varit 

koncentrerat till en och samma person, desto svårare tenderar det vara att genomföra strategiska 

förändringar i företaget och ändra verksamhetens riktning (Brunninge et al, 2007). 

Det finns enligt Lewis (2008) företagsägare som aldrig kommer att betrakta tillväxt av företaget 

som ett mål, eller som ett mått på framgång. Dessa ägare har andra motiv än ekonomiska som 

bestämmer riktning och driften av verksamheten. Även Sjögrén et al (2011) påpekar att 

företagsägare i SMF inte har ekonomiska visioner som huvudmål. De argumenterar för att ägare 

i mindre företag sällan strävar efter att maximera vinster, utan har andra visioner. Enligt Sjögrén 

et al (2011) existerar det två olika typer av företagsägare; tillväxtorienterade och 

överlevnadsorienterade. Tillväxtorienterade ägare betraktas som mer villiga att använda 

företagets vinster för expansion. Företagsägare som hellre begränsar än ökar tillväxten, är även 

relativt ointresserade av att öka företagets vinster eller sin egen inkomstnivå. Ägarens 

huvudsakliga strategi för företaget är i dessa fall överlevnadsorienterad – den operativa driften 

prioriteras. Företagsägarens mål består då av att undvika misslyckanden och konkurs, samt att 

hantera de bekymmer som uppstår i den dagliga verksamheten.  

Lewis (2008) belyser en grupp av företagsägare som inom forskningen benämns som 

”livsstilsägare”. Ett livsstilägt företag definieras enligt Bridge et al (2003, ref i Lewis, 2008) 

som ett företag vilket drivs av en individ på grund av att företaget representerar den livsstil 

individen vill ha. Lewis (2008) skiljer på två olika typer av livsstilägare; hantverkaren och 

opportunisten. Den första betraktas som mer tillväxtorienterad än den senare, vilken fokuserar 

mer på företagets kortsiktiga överlevnad.  

Överlevnadsorienterade företagsägare är inte speciellt villiga att bemöta utmaningar eller att 

skapa nya förändringar. Istället anses sociala värderingar och familjära relationer som viktigare 



17 

 

(Sjögrén et al, 2011). De anställdas trivsel samt välfärd för de närmaste släktingarna kan för 

ägare i SMF vara av större betydelse än att utveckla verksamheten framåt (Brunninge et al, 

2007). Vidare önskar överlevnadsorienterade företagsägare överlämna företaget i ett gott 

ekonomiskt tillstånd till nästa generation och ser det inte som nödvändigt att växa. Status och 

möjligheten att bli ägare till ett framgångsrikt företag anses inte som viktigt. 

Överlevnadsorienterade ägares huvudsakliga intresse består vanligen av att fortsätta med 

företaget på samma vis som det fungerar i nuläget (Sjögrén et al, 2011).  

Motivationen för entreprenörer att starta och äga ett företag kan enligt Lewis (2008) delas upp 

i positiva och negativa termer. De positiva termerna leder till tillväxt, medan de negativa 

innebär att via sitt företagande etablera ett livsstilsägande som enbart handlar om att ge en 

tillfredsställande nivå av inkomster. Sjögrén et al (2011) betonar dock att i samband med en 

extern finansiell kris, kan genomförandet av en tillväxtstrategi vara nödvändig för företagets 

överlevnad. Detta innebär att företagsägaren måste bortse från personliga värderingar för kunna 

säkra företagets framtid.  

Sjögrén et al (2011) påvisar att mål som innefattar tillväxt i viss mån är relaterat till företagets 

storlek och ålder. Vikten av tillväxt anses som störst i yngre företag och minskar i takt med dess 

existens. Samtidigt har företagets storlek en påverkan på dess överlevnad. Ju mindre företag, 

desto sämre överlevnadsförmåga. Likaså ökar kravet på ekonomiska vinster när företaget växer. 

 

3.4.3 Förväntningar på styrelsen 

Ägandet och ledningsstrukturen i SMF skiljer sig markant från börsnoterade bolag med spritt 

ägande och ”professionell” styrning (Neville, 2011). Även förväntningarna på styrelsens roll 

skiljer sig mellan större och mindre företag (Bennett & Robson, 2004). Lappalainen och 

Niskanen (2012) menar att ägare i SMF sällan väljer att ha arbetande styrelse. Detta anses bero 

på att ägarstrukturen och styrelsesammansättningen överlappas i stor utsträckning, samt att 

komplexa styrelsestrukturer i SMF inte återspeglas i termer av förbättrade prestationer. Detta 

förklarar Lappalainen och Niskanen (2012) med att företag med ägarstyrd ledning är mindre 

riskbenägna. De anser vidare att den roll styrelsen förväntas ha i stora börsnoterade företag med 

spridd ägarstruktur, inte nödvändigtvis lämpar sig för SMF.  

Gabrielsson och Winlund (2000) belyser utmaningen med att skapa välfungerande styrelser i 

SMF. De har undersökt sambandet mellan styrelsers storlek och betydelsen av strukturer och 

processer i styrelsearbetet. Deras studie omfattar 302 små och medelstora industriföretag i 

Sverige. Studien mäter styrelsens prestationer utifrån olika kontroll- och serviceroller. 

Resultatet visar två huvudsakliga variabler som påverkar styrelsens förmåga att utföra sina 

uppgifter på ett effektivt sätt;  

 

- styrelseledamöternas engagemang  

- styrelsens formella strukturer 
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Nevilles (2011) har i en annan studie undersökt vilken roll och uppgift styrelsen har i ägarstyrda 

SMF och hur ägarnas förväntningar påverkar styrelsens arbete. Resultatet visar att få av de 

tillfrågade företagsägarna betraktade övervakning och kontroll som styrelsens primära uppdrag. 

Över hälften ansåg istället strategiformulering som styrelsens huvudsakliga uppgift. Resultatet 

påvisade även en ökad uppfattning om att styrelsens centrala roll innebär att tillhandahålla 

resurser, vilket inkluderar strategiplanering, service och legitimering. Styrelsens servicegivande 

roll ansågs av företagsägare enligt Neville (2011) som allt viktigare. 

Vidare fann Neville (2011) några orsaker till varför SMF ofta inte använder sig av en arbetande 

och aktiv styrelse;  

- Styrelsen uppfattas som kostsam sett till tid och pengar  

- Styrelsen likställs med merarbete 

- Företagsägaren vill inte betraktas som inkompetent och okunnig av övriga 

styrelsemedlemmar eller aktieägare 

- Företagsägaren fruktar ytterligare byråkrati och ser styrelsen som ett hinder för 

flexibilitet och förmågan att fatta snabba beslut 

 

3.5 Externa ledamöters bidrag  

 

3.5.1 Kompetens 

Styrelseledamöters roller i SMF och den kompetens de behöver tillföra i form av resurser, 

förvaltarskap och kontroll, skiljer sig från den roll de innehar i större företag (Bennett & 

Robson, 2004). I företag som kategoriseras som SMF domineras styrelsen vanligtvis av 

familjemedlemmar eller andra släktingar (Neville, 2011). I dessa företag ligger det strategiska 

ledarskapet ofta i händerna på en enda person, vilket gör att det kan råda brist på kunskap, 

resurser och kompetens för att kunna åstadkomma förändring. Tillsättningen av extern 

kompetens i styrelsen associeras positivt med ett företags möjligheter till strategiska 

förändringar (Napoli, 2012).  

Införandet av externa ledamöter i styrelsen kan öka företagets förmåga att tolka omgivningens 

förändringskrav, underlätta utveckling, skapa nya resurser, samt förbättra förståelsen för hur 

tillgängliga resurser kan kombineras på olika sätt (Napoli, 2012). När det kommer till företags 

förmåga till utveckling och tillväxt, kräver även detta ett bredare spektrum av kompetenser än 

vad ägarstyrda SMF normalt själva besitter. Externa styrelseledamöter fyller då en viktig 

funktion i att lösa den interna bristen på resurser och komplettera ledningen med erfarenhet, 

kunskaper och färdigheter (Neville, 2011). 

Valenti et al (2010) argumenterar för att både styrelsens servicegivande roll och strategiska roll 

är särskilt relevanta för SMF. De menar att tillsättande av externa ledamöter kan vara en tillgång 

i detta avseende, då mindre företag ofta har brist på egna resurser. Enligt resursberoendeteorin 

innebär en mångskiftande grupp av externa ledamöter en strategisk fördel. Även Napoli (2012) 

argumenterar för att närvaron av externa ledamöter i styrelsen underlättar strategisk förändring. 
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De kan vara behjälpliga med att initiera strategiska analyser och föreslå alternativ, samt öka 

antalet alternativa möjligheter i utformningen av strategier och vara delaktiga i beslut. Fördelen 

med externa styrelsemedlemmar enligt både Napoli (2012) och Brunninge et al (2012), är att 

de inte är bundna av den dagliga driften av företaget och följaktligen kan tänka i ett 

utomståendeperspektiv.  

Valenti et al (2010) påpekar även att strukturen i styrelsearbetet kan påverkas positivt vid 

tillsättning av extern kompetens. Då det vanliga är att SMF ägs och förvaltas av en liten och 

sammansvetsad grupp av individer, kan externa styrelseledamöter bidra med en extra resurs 

avseende disciplin och ekonomisk styrning. Externa styrelseledamöters formella processer kan 

göra företagsledningen medveten om vikten av planering och beslutsfattande. Vidare kan 

utomstående ledamöter ge fördelar för organisationer i form av rådgivning och biträde, samt ge 

tillgång till information och underlätta legitimitet. Enligt Gabrielsson och Winlund (2000) kan 

externa ledamöter även bidra med mer objektiva åsikter om företaget och dess problematik. 

Neville (2011) menar att externa styrelseledamöter kan främja en hållbar strategisk riktning och 

bygga broar mellan det familjära förhållningssättet och en affärsinriktad logik. Vidare kan de 

öka medvetenheten om ett bredare spektrum av ledningsfrågor. 

Voordeckers et al (2007) belyser en ytterligare fördel med externa styrelseledamöter.  I deras 

roll som utomstående kan de förväntas bevaka chefernas egenintressen på ett mer effektivt sätt 

än ledamöter involverade i verksamheten. Detta gör att de bättre kan främja företagets bästa när 

det kommer till styrelsens kontrollerande roll.  

 

3.5.2 Personliga nätverk 

Externa styrelseledamöter kan alltså användas som ett komplement till företagets interna 

resurser. De anses även fungera som en koppling mellan styrelsen och intressenter i dess 

omgivning (Brunninge et al, 2007). Genom att bidra med personliga kontakter, kan externa 

ledamöter länka organisationen med utomstående aktörer och därmed skapa nyttiga nätverk för 

företaget. Externa styrelseledamöter kan även fungera som en mekanism för att attrahera 

resurser och bidra till värdeskapande i företaget (Neville, 2011). Vidare kan en väl sammansatt 

styrelse med externa kompetenser ge företaget legitimitet och fungera som en viktig kontakt 

gentemot riskkapitalister och banker (Gabrielsson & Winlund, 2000). 

Valenti et al (2010) menar att om företaget befinner sig i en föränderlig miljö, kan externa 

styrelseledamöter var behjälpliga i att hantera miljöbetingade utmaningar i organisationen. 

Kravet på ständig förändring leder nämligen till ett ökat behov av att etablera en styrelse med 

varierade kompetenser. Även storleken på styrelsen påverkas av den miljö där företaget 

befinner sig. Externa styrelseledamöter kan ur detta perspektiv bli ännu mer relevanta för SMF. 

Enligt Brunninge et al (2007) kommer aktiva externa styrelseledamöter med skilda 

kompetenser och erfarenheter sannolikt att bidra med ett brett spektrum av nyttiga nätverk. 

Dessa nätverk kan gynna företaget långsiktigt och länka till nya marknader, verksamheter, 

kunder, intressenter eller andra aktörer.  
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3.5.3 Ekonomiska aspekter 

Flera studier argumenterar för att ett tillsättande av externa ledamöter kan effektivisera 

styrelsearbetet och underlätta strategiska beslut. Forskare är dock oeniga om huruvida externa 

styrelseledamöter påverkar företags ekonomiska prestationer. Valenti et al (2010) påvisar i en 

studie ett positivt samband mellan ett företags ekonomiska framgångar och användningen av 

externa ledamöter i styrelsen, både avseende omsättning och avkastning. Napoli (2012) betonar 

dock att tillsättningen av externa ledamöter inte garanterar ett förbättrat ekonomiskt resultat i 

SMF. 

Lappalainen och Niskanen (2012) argumenterar för att styrelsesammansättningen sällan har 

inverkan på mindre företags ekonomiska prestationer. Snarare är det ägarstrukturen som avgör 

hur väl företaget presterar. De påvisar att företag med externa styrelseledamöter kan ha både 

långsammare tillväxt och vara mindre lönsamma än andra företag. De menar att en potentiell 

förklaring till detta är att externa styrelseledamöter ofta tillsätts i företag som presterar dåligt. 

En annan förklaring benämner Lappalainen och Niskanen (2012) vara att externa finansiärer 

ibland kräver en plats i styrelsen hos företag de finansierar, i syfte att kontrollera bolaget. Även 

Adams et al (2010) belyser att forskning visar att styrelsens sammansättning har liten betydelse 

för företags ekonomiska prestationer. De menar att användningen av externa styrelseledamöter 

förmodligen är mest positivt utifrån ett aktieägarperspektiv, då de tenderar att tillsättas efter att 

företaget visat dåliga resultat eller när det uppstått en krissituation. Adams et al (2010) menar 

att det gör att det faktiska värdet av externa styrelseledamöter för företaget är svårt att påvisa.  

 

3.6 Teoretisk sammanfattning 

Styrelsearbete i allmänhet ses ofta som ett instrument för aktieägare att få kontroll över bolaget. 

Styrelsens huvuduppgift är dock att sätta mål för bolagets verksamhet och se till att den har en 

lämplig strategi, organisation och en fungerade operativ förvaltning (Collin, 2008). Styrelsen 

ska även bejaka att företagsledningens handlande bemöter aktieägarnas intressen (Neville, 

2011).  Ur det rättsliga perspektivet betraktas styrelsen som ett verktyg för att hantera oberoende 

bolag. Den svenska lagstiftningen stöder uppfattningen om aktiebolag som självständiga 

institutioner, och håller styrelsen ansvarig för bolagets organisation och styrningen av dess 

verksamhet. Det är dock viktigt att notera att lagstiftningen inte anger riktningen av styrelsens 

ansvar i företaget gentemot aktieägare, andra institutioner eller samhället i stort (Collin, 2008).  

Arbetande styrelser uppfyller ett företags kompetensbehov genom att fungera som resurs, samt 

genom att öka organisationens legitimitet och trovärdighet (Valenti et al, 2010). Forskning 

påvisar att en effektiv och välfungerande styrelse även kan ha positiva effekter på ett företags 

framgångar (Gabrielsson & Winlund, 2000). Faktum är att många forskare argumenterar för att 

styrelsen har en viktigare roll i privatägda SMF än i större börsnoterade företag (Voordeckers 

et al, 2007).  

Att ha en aktiv styrelse anses som viktigt då företagsklimatet hårdnar och marknaden förändras. 

Konkurrensen ökar, kundbehoven blir mer komplexa, aktieägare och investerare kräver högre 
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avkastning. Att förstå styrelsens roll och dess sammansättning av styrelseledamöter, betraktas 

som avgörande för en strategisk styrning. Bristfälliga styrelsestrukturer, olämpliga 

kompositioner av ledamöter eller ett dominerade ägarstyrt ledarskap, kan riskera att företag 

presterar sämre. Kunskapen om styrelsers roll och sammansättning av ledamöter för att uppnå 

bästa möjliga effektivitet, benämns som särskilt låg i SMF (Gabrielsson & Winlund, 2000).  

Sambandet mellan styrelsens sammansättning och ett företags prestationer är dock inte 

självklar. Resultat enligt tidigare forskning belyser att ett aktivt styrelsearbete påverkar företag, 

men det anses som svårt att påvisa på vilket sätt styrelsens sammansättning inverkar på 

företagets prestationsförmåga (Lappalainen och Niskanen, 2012). Bennet och Robson (2004) 

benämner i alla fall tre parametrar som viktiga för att förstå kopplingen mellan styrelsens roll 

och företagets prestationer; tillgången till resurser, rådgivning och kontroll. Enligt Gabrielsson 

och Winlund (2000) har forskare identifierat i huvudsak två roller som styrelsen har eller bör 

inneha. De benämner dessa roller som kontrollerande och servicegivande. Vidare argumenterar 

Collin (2008) för att styrelsen även har en viktig uppgift att fylla utifrån det strategiska 

perspektivet. 

Styrelsemedlemmar bidrar med olika färdigheter på grund av deras olika bakgrunder och 

erfarenheter. Styrelser som består av passiva ledamöter kan beskrivas som ”pappersstyrelser”, 

vilket betyder att de endast uppfyller lagkravet. Inget aktivt styrelsearbete bedrivs. Dessa typer 

av styrelser förknippats ofta med företag som drabbas av konkurs, kris eller nederlag 

(Gabrielsson & Winlund, 2000). En undersökning av Brunninge et al (2007) visar att SMF med 

externa ledamöter i styrelsen klarade av strategiska förändringar bättre än företag utan externa 

ledamöter.  

Tillväxt och utveckling i företag leder till ett ökat behov av resurser och bredare spridning av 

kompetenser i styrelsen. I SMF råder det ofta brist på interna resurser, vilket gör det svårt att 

bedriva ett effektivt styrelsearbete (Neville, 2011). Dessa företag kan därför behöva använda 

sig av externa ledamöter för att kunna bilda en kompetent styrelse (Bennett & Robson, 2004). 

Voordeckers et al. (2007) menar att större SMF har en högre tendens att rekrytera externa 

ledamöter till styrelsen än vad man har i mindre SMF.  

 

3.6.1 Teoretisk analysmodell 

Nedan presenteras en teoretisk analysmodell, som redogör för hur studiens olika teman har 

kopplats samman i teori och empiri för att sedan användas som grund i analysen. 

Analysmodellen sammanfattar även den teoretiska referensramen och hur olika faktorer kan 

påverka styrelsen. Ägarstruktur, mål och visioner samt förväntningar, kan tillsammans påverka 

företagsägarens attityder till en arbetande styrelse. Vidare påverkar lagstiftningen som säger att 

samtliga aktiebolag måste ha en styrelse. Bidraget av extern kompetens i form av externa 

ledamöter kan påverka på vilket sätt styrelsen arbetar. Sammantaget kan dessa faktorer 

tillsammans avgöra vilken roll styrelsen innehar i SMF.  

 



22 

 

 

 

Figur 3; Teoretisk analysmodell, egendesignad 

  



23 

 

4 EMPIRI 

I detta kapitel redovisas resultatet av studiens insamlade empiri, vilken innefattas av de 

semistrukturerade intervjuer som genomförts med respektive företagsägare. Respondenternas 

svar har sammanställts i enlighet med studiens teman under egna rubriker. För att underlätta 

förståelsen presenteras samtliga företag var för sig.  

 

4.1 Företag A  

Företag A är ett medelstort bolag som varit verksamt sedan 2011. Företaget är beläget inom 

Dalarnas län och ägs till 100 procent av Företagsägare 1, en kvinna. Företagsägare 1 verkar 

även som VD i företaget och är ytterst ansvarig över samtliga funktioner i organisationen. Både 

ägarskapet och ledningsstrukturen är oförändrade sedan bolagets bildande.  

Under de senaste tre åren har företaget genomgått tillväxt avseende både omsättning och antalet 

anställda. Lönsamheten bedöms som god och har ökat konstant sedan bolaget grundades. 

Verksamhet som bedrivs i företaget är personlig assistens inom den privata omsorgen. 

Företagets geografiska marknad är södra Dalarna. Kunderna består av brukare, som genom 

Försäkringskassans försorg tar emot hjälp i hemmet av företagets assistenter. Under senaste 

verksamhetsåret hade företaget 77 årsanställda och 37 miljoner i omsättning.  

 

4.1.1 Styrelsens roll 

Styrelsen i Företag A består av Företagsägare 1 och en person som är anställd i bolaget och 

sköter företagets administrativa sysslor. Företagsägare 1 är ordinarie ledamot och den anställde 

är suppleant. Inga externa ledamöter finns representerade. Styrelsen har sammansatts efter 

inrådan av företagets revisor, vilken menade att det skulle vara en fördel för företaget om båda 

styrelsemedlemmarna är insatta i verksamheten. Styrelsen har inte förändrats sedan bolagets 

bildande. Det anses heller inte att det saknas någon kompetens i styrelsen utifrån hur 

verksamheten ser ut idag.  

Rent administrativt kompletterar jag och (suppleanten) varandra. Jag kan det jag 

behöver av hennes bit och hon kan stödja mig i det jag behöver (Företagsägare 1).  

Styrelsens uppgift i företaget uppfattas inte som speciellt viktig, utan endast som något som 

finns på pappret. Då Företagsägare 1 och den andra styrelsemedlemmen arbetar tillsammans 

dagligen, behandlas frågor när de dyker upp. Inget aktivt styrelsearbete bedrivs.  

Jag vet inte vad mer vi skulle ta upp på ett styrelsemöte än vad vi redan pratar om 

idag (Företagsägare 1). 

Strategiska frågor behandlas ”lite dag för dag”. Företagsägare 1 brukar inför förändringar i 

verksamheten förankra idéer hos suppleanten och samråda, även om det i slutändan är 
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Företagsägare 1 som tar besluten. När det handlar om mer omfattande ekonomiska beslut 

rådfrågas även revisorn.  

 

4.1.2 Företagsägarens påverkan 

Företagsägare 1 har inga vidare planer på tillväxt inom de närmaste tre åren, utan vill behålla 

storleken på verksamheten.  

Om företaget blir större räcker inte jag till. Jag har alldeles lagom att göra idag. Jag 

har gett personalen mycket eget ansvar vilket gör att jag inte behöver vara med och 

styra upp allting. Om företaget blir större måste jag utöka med en till på 

administrationen som kan hjälpa mig, vilket skulle göra att jag måste jaga fler 

brukare för att täcka upp kostnaden för den personen. Det har jag inte lust till och 

inget behov av att göra (Företagsägare 1).  

En utökning av verksamheten skulle även innebära en till person att ”käfta med” på kontoret. 

Idag är de endast två ur företaget som arbetar på kontoret, ägaren och den anställde 

administratören. Det bedöms räcka till. Om det kommer in en till måste Företagsägare 1 fördela 

ut ansvar och lämna ifrån sig arbetsuppgifter, vilket hon inte har en önskan om att göra. 

På längre sikt är planen att lämna över företaget till de två döttrarna, varav en av dessa idag 

arbetar i företaget ”på fältet” som personlig assistent. Först då behöver verksamheten 

expandera. Till en början vill Företagsägare 1 stå kvar som majoritetsägare, för att så 

småningom överlämna ägarskapet helt och hållet till döttrarna. Men dessa planer ligger flera år 

fram i tiden och mycket förberedelser krävs inför ett sådant beslut. Förändringen det främst 

kommer medföra är att företaget då behöver växa för att täcka två personers ägande. 

Företagsägare 1 betraktar inte styrelsearbete som särskilt intressant och menar att hon har dålig 

kunskap om vad det egentligen innebär.  

När jag tänker på en styrelse ser jag en massa tråkiga gubbar med kostym och slips 

(Företagsägare 1).   

Dock skulle hon kunna tänka sig att sitta i en styrelse som behandlar frågor inom en verksamhet 

hon känner till väl, men inte med något betungande uppdrag som kräver mycket tid eller 

engagemang. 

Företagsägare 1 uppfattar styrelsens roll i allmänhet främst som kontrollerande, stödjande och 

rådgivande. Därför tycker hon att det viktigaste i en arbetande styrelse är att medlemmarna har 

kunskap om och förståelse för den verksamhet som företaget bedriver. Vidare bör det finnas 

människor med ekonomisk kunskap i en styrelse. Dock anses erfarenhet inom den verksamhet 

som företaget bedriver som den viktigaste kompetensen hos en styrelseledamot. 

Revisorn betraktas som den viktigaste externa rådgivaren när det kommer till strategiska frågor. 

Övriga rådgivare som används av Företagsägare 1 är främst myndigheter, eftersom företaget 

befinner sig inom den bransch den gör och livnär sig på allmänna medel. Dessa benämns som 
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Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommuner. Även facket används som rådgivare 

avseende personalrelaterade frågor. 

 

4.1.3 Externa ledamöters bidrag 

Företag A har inga externa ledamöter i styrelsen. Anledningen till detta är dels att revisorn 

ansåg att det skulle finnas en till (förutom ägaren) med insyn i företaget, dels på grund av att 

Företagsägare 1 inte anser det som behövligt med extern kompetens i styrelsen. Dock menar 

ägaren att externa ledamöter säkert kan fylla en funktion.  

Om jag är nöjd så är jag nöjd, då tycker jag normalt inte att det behöver utvecklas. 

Just därför kanske det ibland skulle vara bra om det kom in någon utomstående som 

hade lite andra idéer (Företagsägare 1) 

Fördelarna med en extern styrelseledamot skulle vara att den kan bidra men en utomståendes 

perspektiv. Dock skulle en tillsättning av en extern ledamot troligtvis leda till att Företagsägare 

1 skulle vara motståndare till de flesta förslag som denna ledamot tar upp. Detta beror på att 

hon inte tycker om förändringar, allra helst inte sådana som inte initierats av henne själv. Det 

anses även som svårt att släppa ifrån sig makt till utomstående. Nackdelarna med att tillsätta en 

extern ledamot skulle vara att det skulle ta tid innan den accepterades.  

Jag skulle nog tycka att det skulle vara väldigt jobbigt innan jag kommer fram till 

att det kan vara bra. Det är självklart att det kan behövas ett utom perspektiv ibland 

(Företagsägare 1). 

Företagsägare 1 menar dock att bolaget måste vara större innan det kan uppstå ett eventuellt 

behov av att tillsätta externa styrelseledamöter. 

 

4.2 Företag B 

Företag B är ett enmansägt medelstort företag inom markanläggningsbranschen beläget i 

Dalarna. Företaget har varit verksamt i 28 år och har alltsedan bildandet haft samma ägare, 

Företagsägare 2. Företagsägare 2 är en man som även innehade VD-skapet i företaget tills för 

1,5 år sedan. Då genomfördes en omorganisation med tillsättande av en ny ledningsstruktur 

bestående av en VD, en ekonomichef och en personalchef. Utöver det finns en transportledare 

som ansvarar över företagets lastbils- och entreprenadmaskinsavdelning, samt ett antal 

arbetsledare som ansvarar över respektive projekt ute på fältet. Ägaren fungerar idag som 

marknadschef och är även ordförande i företagets styrelse. 

Företaget har under senare år genomgått tillväxt genom ökad omsättning, fler anställda samt 

intagande av nya marknader.  Lönsamheten bedöms dock kunna vara något bättre. Senaste året 

hade företaget ett tapp lönsamhetsmässigt, vilket sägs bero på ett antal investeringar. Bland 

annat har företaget byggt en ny maskinhall med tillhörande personallokaler, investerat i nya 
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entreprenadmaskiner, samt startat upp en lastbilscentral. Antalet årsanställda i företaget är 85 

och omsättningen är ca 175 miljoner. 

 

4.2.1 Styrelsens roll 

Från början bestod styrelsen i Företag B av Företagsägare 2 och en tidigare arbetschef. Styrelsen 

idag består sedan 1,5 år av tre personer som även samtliga är verksamma i företaget; 

Företagsägare 2 som ordförande, ekonomichefen som ordinarie ledamot samt VD:n som 

suppleant. Ägaren och ekonomichefen har mandat gentemot VD:n. Det finns inga externa 

ledamöter i styrelsen.  

Vi vill ha en liten grupp när det har med förändringar att göra. Vi tror att det är lättare 

att komma överens och fatta beslut när vi är få i styrelsen. Vi har haft tankar om att 

utvidga styrelsen med en extern, men då vi hade en del att förändra ville vi ha en 

liten tajt grupp (Företagsägare 2).  

Tidigare har Företagsägare 2 ”varit väldigt tung i bolaget och bestämt allt”, vilket gör att denna 

konstellation i styrelsen bedömdes som lämplig vid tillsättandet av den nya VD:n. Förändringen 

från att gå från ägarstyrt företag till dagens struktur har fungerat relativt bra, även om saker 

ibland går lite väl långsamt i den nya organisationen. Känslan av att vilja ”driva det på mitt 

sätt” uppstår ibland.  

När man är ensam ägare och driver företaget som VD gör man precis som man vill. 

Nu måste alla, även jag, anpassa sig efter de styrelsebeslut som tas. För det mesta 

känns det bra. Men ibland känner jag att jag fortfarande är för viktig för att allt ska 

fungera bra i verksamheten (Företagsägare 2). 

I dagsläget bedöms det inte saknas någon kompetens i styrelsen. Dock kommer det framöver 

att uppstå ett behov av en styrelsemedlem med kunskap om personal, samt ”någon som är med 

i verksamheten”. 

Det bedrivs ett aktivt styrelsearbete med dagordning och protokollförande och styrelsen 

sammanträder månadsvis. Frågor som behandlas och följs upp handlar om ekonomi, 

arbetsbeläggning, personal, investeringar och framtida strategi. Företagsägaren i rollen som 

styrelseordförande föredrar mötena och VD:n som suppleant för protokoll, vilket justeras av de 

båda övriga. Strategiska beslut fattas gemensamt i styrelsen. Företagsägare 2 har som 

styrelseordförande utslagsröst, men dit har det aldrig behövt gå ännu. Han säger sig vara nöjd 

med styrelsearbetet. 

Styrelsens främsta uppgift uppfattas vara att kontrollera VD:ns arbete samt att formulera mål 

och visioner. Det anses som viktigt att hålla sig till tagna beslut, samt att ge förutsättningar i 

organisationen för att kunna genomföra dem.  

 

 



27 

 

4.2.2 Företagsägarens påverkan 

Företagsägare 2 beskriver att målen inom de närmaste tre åren innebär att minska tillväxttakten 

och öka lönsamheten i företaget. Förändringar som krävs för att kunna uppnå målen har till viss 

del redan genomförts, genom tidigare omorganisation. Det viktiga nu är att följa uppsatta mål.  

Ägarens personliga mål är att kunna ta större utdelningar ur bolaget. Visionerna i ett längre 

perspektiv består av att sakta ner på arbetstakten.  

Jag kan jobba tills jag är 70, men inte i samma fart som idag. I framtiden vill jag 

jobba när jag känner för det, inte för att jag måste (Företagsägare 2).  

Det är osäkert vad som kommer ske med bolaget den dag Företagsägare 2 väljer att sluta. Då 

han är viktig för företagets verksamhet bedöms det som svårt för någon annan att ta över. 

Antingen kommer ägaren att lämna över företaget till någon inom familjen, eller så kommer 

han välja att sälja bolaget.  

Styrelsearbete betraktas som intressant och uppfattningen är att styrelsen ska behandla frågor 

som berör större investeringar, mål och strategiska beslut. Kompetenser som anses viktiga i en 

styrelse beskrivs som en ekonomiskt kunnig person, samt en duktig VD med kännedom om 

verksamheten. Det kan även vara positivt med någon i styrelsen som kan bidra med en 

utomståendes perspektiv och som har ett kontaktnät utanför företaget.  

Styrelsemedlemmar med kontakter är viktigt för att sprida verksamheten. Sen beror 

det på om man vill sprida verksamheten, eller minska verksamheten. I det här fallet 

är jag inte ute efter att utöka verksamheten (Företagsägare 2). 

En viktig extern rådgivare inför strategiska beslut är företagets revisor. Företagsägare 2 har stort 

förtroende för revisorn och diskuterar ofta med denne enskilt, för att förankra egna idéer innan 

de lyfts i styrelsen. Det har även funnits tankar om att den som är revisor idag så småningom 

ska väljas in i styrelsen som extern ledamot i en roll som konsult. 

 

4.2.3 Externa ledamöters bidrag 

Att inte ha externa ledamöter i styrelsen är ett medvetet val, grundat på att styrelsen ”vill sätta 

den nya organisationen utan att få en massa frågor och åsikter”. Företagsägare 2 kan inte se vad 

en extern styrelseledamot skulle kunna tillföra i dagsläget, men framöver kan det uppstå ett 

behov. Om det tillsätts externa ledamöter skulle det vara för att de bidrar med 

specialistkompetenser som företaget saknar idag. Revisorn anses som en möjlig kandidat längre 

fram, dock inte i rollen som revisor. Nätverk betraktas också som något en extern ledamot skulle 

kunna bidra med. 
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4.3 Företag C  

Företag C grundades för närmare sex år sedan. Företag C är partnerägt av Företagsägare 3, en 

man, samt Företagsägare 4, en kvinna. Bägge parter äger 50 procent var av företagets aktier. 

Företagsägare 3 verkar som bolagets VD och Företagsägare 4 ansvarar över företagets ekonomi 

och administration.  

Företag C är beläget i Dalarna och arbetar med service, reparation och underhåll, främst mot 

grus-, stål- och pappersindustrin. Verksamheten finns representerad både lokalt och 

internationellt. Det bedrivs även en del specialverksamhet inom industrin, bland annat 

felsökningar och service av transformatorer på oljeplattformar. Företaget har sedan starten vuxit 

kraftigt. Lönsamheten är god och företaget har visat positivt resultat varje år. Under senare år 

har företaget expanderat och både personalstyrkan och omsättningen har nära fördubblats. 

Antalet årsanställda är idag 35 och omsättningen ligger på drygt 30 miljoner kronor.  

 

4.3.1 Styrelsens roll 

Styrelsen i Företag C är sedan september 2015 till hälften extern, med en extern ordförande och 

en extern ledamot. Övriga styrelsemedlemmar utgörs av Företagsägare 3 och Företagsägare 4, 

vilka båda är ordinarie ledamöter. Innan dess bestod styrelsen endast av de två ägarna. 

Valet att ha en extern styrelseordförande beror på att det enligt Företagsägare 4 ”ser bättre ut 

på pappret”. Personen som valts till ordförande är en erfaren styrelsemedlem som även har ett 

gott anseende, ett gott rykte och god kunskap inom både ekonomi och styrelsearbete i 

allmänhet. Både ägarna känner den externa styrelseordföranden sedan tidigare, då denne 

fungerat som en form av mentor. Företagsägare 4 menar att det internt inom gruppen inte har 

någon betydelse vilken position styrelsemedlemmarna har, utan ”det ser bättre ut utåt med 

denna ordförande.” Den övriga externa ledamoten är invald på grund av ett delägarskap i det 

bolag ordföranden äger, samt att även denna bidrar med nyttig kompetens. Enligt Företagsägare 

3 kändes det som ett naturligt steg att utöka styrelsen med externa kompetenser. Dessutom 

känner båda de externa ledamöterna väl till verksamheten och ett har stort nätverk inom 

branschen. 

Varken Företagsägare 3 eller Företagsägare 4 tycker att det saknas någon kompetens i styrelsen 

i dagsläget. Dock är sammansättningen väldigt ny.  

Vi har inte kommit så långt i styrelsearbetet än att jag kan avgöra om det behövs 

någon mer kompetens. Jag kan bara se att vi hittills kompletterar varandra på ett bra 

sätt. Vi har någon som har mycket kontakter, vi har en som är praktiskt duktig, en 

som är duktig på ekonomi, kontrakt, avtal… Än så länge känns styrelsen väl 

sammansatt. Samtidigt vill vi inte ta in för många, vi vill kunna ha en påverkan själva 

(Företagsägare 4).  

Även Företagsägare 3 anser att dagens styrelse fyller de behov som verksamheten kräver. 
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Skulle det behöva bli något stort beslut som behöver fattas tror jag inte att det är 

någon kompetens som saknas. Vi har alla delar (Företagsägare 3). 

Företagsägare 4 menar att det skapar en rädsla att släppa in en utomstående part i styrelsearbetet. 

Som ägare måste man då släppa på en del av kontrollen och makten. Som strateg tänka på vad 

som är bäst för företaget. 

Företagsägare 4 uppfattar att styrelsens främsta uppgift i det egna företaget innebär att sätta 

riktning och peka ut vägen och inte att ”peta i detaljer”. Styrelsen bestämmer målen och hur 

hindren längs vägen ska lösas. Dock har ett aktivt styrelsearbete ännu inte riktigt kommit till 

stånd, vilket beror på att allt ännu inte ”satt sig”. Sammankomster har förekommit, men ännu 

inte i den formella form som det ska vara i ett riktigt styrelsemöte. Planen är dock att ett aktivt 

styrelsearbete med regelbundna sammanträden, dagordning och protokollförande ska komma 

igång inom kort. Enligt Företagsägare 3 har det inte funnits så mycket tid till formella 

styrelsesammanträden ännu, utan en hel del sköts löpande. Bägge ägarna har ofta kontakt med 

de externa ledamöterna per telefon. 

Företagsägare 3 anser att styrelsens främsta uppgift innebär att kunna fatta rätt beslut när det 

dyker upp svåra frågor. Han menar att på ett styrelsemöte ska det finnas en agenda med ett antal 

fasta punkter som behandlas, samt möjligheter att diskutera andra frågor som dyker upp. Det 

bör vara ganska ”högt i tak” i en styrelse.  

Jag tror att man måste ha en strategi som exempelvis säger, var är vi om fem år? Jag 

tror att det är svårt att lyckas annars (Företagsägare 3). 

De styrelsefrågor som behandlas är bland annat ekonomi, mål och visioner. Strategiska beslut 

fattas gemensamt inom styrelsen. Om det råder oenighet har VD:n beslutsrätt och inte 

ordföranden, då denne har rollen som ordförande främst för att det ser bättre ut på pappret. 

Denna beslutsordning finns nedskriven, då styrelseordföranden inte innehar aktier i företaget. 

Vi vill inte att några externa ska kunna komma in och köra över oss, men vi vill dra 

nytta av deras kompetens. Det är därför vi har externa i styrelsen (Företagsägare 4).  

Hittills har de dock aldrig behövt tillämpa denna beslutsmetod, utan samtliga 

styrelsemedlemmar har varit eniga. 

 

4.3.2 Företagsägarens påverkan 

Målen och visionerna vad gäller Företag C skiljer sig mellan de båda ägarna. Företagsägare 3 

menar att han redan uppnått sitt mål med företaget. Han menar att ända från start var visionerna 

med företaget att skapa god lönsamhet för att sedan sälja efter 5-6 år. Han tycker att de lyckats 

med det målet idag och de har redan blivit erbjudna en försäljning. Företagsägare 4 vill istället 

att de strategier som formulerades vid tillsättningen av de externa ledamöterna under förra året 

fortgår enligt planen. Dessa strategier innebär en fortsatt expansion, att öka företagets värde, 

skapa en starkare struktur och sikta på försäljning först om ytterligare fem år. De förändringar 

som krävs för det är att hitta fler kunder, stärka organisationen ytterligare, samt effektivisera 
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och förenkla de administrativa rutinerna. Vidare måste företaget rekrytera ytterligare personal 

och kompetenta nyckelpersoner.   

Företagsägare 3 hyser inget större intresse för styrelsearbete men inser att det behövs en aktiv 

styrelse ”för att få det att funka”. Styrelsearbete anses som viktigt men betraktas inte som 

speciellt intressant – snarare som ett måste. Generellt bör en styrelse enligt honom både vara 

kontrollerande, strategisk och komplettera resurser. Det anses även som viktigt att medlemmar 

i styrelsen känner till branschen där företaget verkar. 

Beslut bör tas i styrelsen för att förankras längre ned. Jag tror att det ger en trygghet 

även för medarbetarna (Företagsägare 3).  

Företagsägare 4 betraktar styrelsearbete som intressant och tycker att styrelsen fyller en viktig 

funktion. Hon menar att en bra styrelse måste vara framåtsträvande och tillåta personal att 

utvecklas. Den kan inte endast ha en kontrollerande roll. Styrelsen bör ha varierade 

kompetenser som ser olika perspektiv. Både individer med yrkeskunskap och personer med 

utbildning behövs i en välfungerande styrelse. Medlemmar behöver vara duktiga på struktur, 

ekonomi och analyser. Entreprenörskap bör finnas representerat, men även någon som kan se 

konsekvenser. Just mixen av olika kompetenser anses som viktigt.  

Jag tror inte på att sätta bara ekonomer eller bara organisatörer eller bara 

entreprenörer i en styrelse. Det måste finnas variation för att det ska fungera 

(Företagsägare 4).  

Övriga rådgivare som används vid strategiska frågor i företaget är främst revisorn, men även 

bankkontakter, försäkringsrådgivare och företagshälsovård. I övrigt fyller styrelsen de behov 

som krävs i dagsläget. 

 

4.3.3 Externa ledamöters bidrag 

Företag C har en styrelse som är till hälften sammansatt av externa kompetenser. Anledningen 

till tillsättandet av externa ledamöter sägs vara på grund av den kraftiga expansionen sista året. 

Båda de externa styrelsemedlemmarna bidrar med kompetens, kontakter och fungerar som 

bollplank vid strategiska beslut. De kompletterar styrelsen på ett bra sätt.  

Fördelen med tillsättningen av externa styrelseledamöter har inneburit ett ökat tempo i det 

strategiska arbetet. Det har även uppkommit nya frågeställningar. Framförallt har de externa 

ledamöterna varit behjälpliga i expansionen, genom att underlätta anpassningen av 

organisationen, de administrativa göromålen och teckningen av nya avtal med kunder. Den nya 

styrelsesammansättningen är ännu ganska oprövad, men än så länge har de båda ägarna inte 

upplevt några nackdelar. Företagsägare 4 säger att behovet av att tillsätta ytterligare externa 

ledamöter skulle uppstå om de känner att det saknas någon kompetens. Enligt Företagsägare 3 

kan det bli aktuellt om företaget skulle bli enormt mycket större. Dock finns inget sådant behov 

i dagsläget. 
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4.3 Sammanfattning av empiri 

Nedan presenteras i tabellform en sammanfattning av den insamlade empirin. Resultatet 

baseras på respondenternas respektive svar vid genomförande av intervjuerna. 

 

  Grundades Ägarstruktur Antal 
årsanställda 

Omsättning Styrelsens 
aktivitet 

Styrelsens 
sammansättning 

Externa 
ledamöter 

Företag A 2011 Enmansägt/ 
Ägarstyrt 

77 37 miljoner Passiv 1 ledamot                
1  suppleant 

0 

Företag B 1988 Enmansägt/ 
Ej ägarstyrt 

85 175 miljoner Aktiv/Formell 1 ordförande          
1 ledamot                 
1 suppleant 

0 

Företag C 2010 Partnerägt/ 
Ägarstyrt 

35 30 miljoner Aktiv/Informell 1 ordförande          
3 ledamöter         

2 

Tabell 2; Sammanfattning av företagens ägarstruktur och styrelsens sammansättning 

 

  Mål & 
Visioner för 
företaget 

Förväntningar på 
den egna styrelsen 

Kunskap om 
styrelsearbete 

Kompetenser som 
anses viktiga i en 
arbetande 
styrelse  

Uppfattning om 
en arbetande 
styrelse 
främsta roll 

Attityd till 
externa 
ledamöter 

Företagsägare 1 Behålla 
nuvarande 
storlek på 
företaget. Ej 
tillväxt 

Ingen. 
"Pappersstyrelse" 

Dålig Ekonomisk 
kunskap och 
kännedom om 
verksamheten 

Kontrollerande  Negativ. Skulle 
möjligtvis bidra 
med ett 
utomstående- 
perspektiv 

Företagsägare 2 Minskad 
tillväxt och 
ökad 
lönsamhet 

Fatta beslut om 
större 
investeringar, mål 
och strategi 

Relativt god Ekonomisk 
kunskap, 
kännedom om 
verksamheten, 
personliga nätverk 
och utomstående- 
perspektiv  

Kontrollerande 
och strategisk 

Relativt positiv. 
Kan bidra med 
specialist- 
kompetens som 
saknas i 
företaget och 
personliga 
nätverk 

Företagsägare 3 Försäljning 
av företaget 

"Ett nödvändigt 
ont". Att fatta rätt 
beslut när det 
dyker upp svåra 
frågor. Utforma 
strategier 

Relativt dålig Kännedom om 
verksamheten 

Kontrollerande, 
servicegivande 
och strategisk  

Positiv. Har 
externa i 
styrelsen. Kan 
tänka sig att 
eventuellt 
tillsätta fler om 
företaget blir 
betydligt mycket 
större 

Företagsägare 4 Fortsatt 
tillväxt och 
expansion 

Sätta riktning för 
företaget. 
Bestämma mål och 
lösa hinder längs 
vägen.  

God Kunskap om 
ekonomi, struktur 
och analys. Även 
entreprenörskap. 
Variation är 
viktigt. 

Servicegivande 
och strategisk 

Positiv. Har 
externa i 
styrelsen. Kan 
tänka sig att 
tillsätta fler om 
det uppstår ett 
behov av 
ytterligare 
kompetens 

Tabell 3; Sammanfattning av företagsägarnas attityder  
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5 ANALYS & TOLKNING 
 

I detta kapitel sammanfattas studiens budskap. Genom att följa studiens utvalda teman har 

empirins resultat satts i perspektiv mot aktuell forskning i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Vidare presenteras författarens egna reflektioner om resultatet under separat 

rubrik i slutet av analysen. 

 

5.1 Styrelsens roll 

Enligt Gabrielsson och Winlund (2000) bör en arbetande styrelse i huvudsak vara 

kontrollerande och servicegivande. Collin (2008) argumenterar även för att en arbetande 

styrelse ska behandla strategiska frågor. I de tre företag som är analysenhet för studien skiljer 

det sig betydligt på vilket sätt styrelsen arbetar.  

Företag A, vilket är ägarstyrt, tillämpar inget aktivt styrelsearbete överhuvudtaget. Strategiska 

frågor behandlas löpande i den dagliga verksamheten och styrelsen kan således kategoriseras 

som passiv. Passiva styrelser benämner Gabrielsson och Winlund (2000) som 

”pappersstyrelser”, vilka ofta förknippats med konkurs, kris eller nederlag. Detta påstående 

överensstämmer dock inte med Företag A. Trots att företaget inte har en arbetande styrelse, har 

lönsamheten ökat konstant sedan start. Inga kriser har förekommit. Vidare argumenterar både 

Collin (2008) och Valenti et al (2010) för att en arbetande styrelse legitimerar företaget 

gentemot myndigheter, intressenter och andra aktörer, samt ökar dess trovärdighet som 

organisation. Inte heller detta argument kan kopplas till Företag A. Trots avsaknaden av en 

arbetande styrelse, är företaget legitimerat som samarbetspartner till offentliga institutioner som 

Försäkringskassan och kommuner.  

Företag B är enmansägt och bedriver ett aktivt styrelsearbete, med formella regelbundna 

sammanträden. Styrelsen behandlar frågor om ekonomi, arbetsbeläggning, personal, 

investeringar och framtida strategi. Styrelsen i Företag B kan därmed främst uppfattas ha en 

strategisk roll. Enligt Collin (2008) handlar styrelsens strategiska roll om formulering av mål, 

beslutsfattande om investeringar och budget, samt implementering av strategier. Företag B var 

ägarstyrt fram tills för 1,5 år sedan, då en VD rekryterades. I samband med detta blev styrelsen 

arbetande. Detta överensstämmer med Bennet och Robsons (2004) teorier, att behovet av en 

arbetande och kontrollerande styrelse uppstår när företaget växer och ledningsfunktionen flyttas 

från ägaren. Av tre företag är det endast styrelsen i Företag B som tillämpar en kontrollerande 

roll. Ägaren menar att en viktig uppgift för styrelsen är att kontrollera VD:ns arbete. En 

utgångspunkt enligt Brunninge et al (2007) är dock att styrelsen måste vara oberoende för att 

på ett effektivt sätt fungera som kontrollfunktion. Oberoende styrelseledamöter anses som 

bättre lämpade att bevaka företagsledningens arbete. Företag B har inga externa ledamöter i 

styrelsen och VD:n är även suppleant, vilket därmed gör att styrelsens kontrollerande roll kan 

ifrågasättas.  
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Det enda företag med externa ledamöter är Företag C, vilket torde öka styrelsens grad av 

kontroll. Dock uppger ingen av de båda ägarna i Företag C att styrelsen innehar en 

kontrollerande uppgift. Liksom Företag B använder sig Företag C främst av styrelsens 

strategiska funktion, då långsiktiga beslut fattas i styrelsen. Vidare har Företag C en till hälften 

extern styrelse, som beror på att företagsägarna vill dra nytta av externa ledamöters 

kompetenser. Detta resonemang kan kopplas till teorin. Enligt Valenti et al (2010) innebär en 

mångskiftande grupp av externa ledamöter en strategisk fördel. Neville (2011) menar att 

styrelseledamöternas befogenheter, kunskaper och färdigheter ska användas internt inom 

bolaget och ge råd till ledningen. Då Företag C använder styrelseledamöterna som en resurs har 

deras styrelse även en servicegivande funktion, vilken enligt Neville (2011) uppstått ur 

resursberoendeteorin. Denna teori betraktar styrelsen som en leverantör av kompetenser och 

fokuserar på de resurser som styrelsen kan bidra med. Gabrielsson och Winlund (2000) 

argumenterar för att den servicegivande rollen har störst påverkan när ett litet företag växer och 

dess styrelse behöver expandera och bli mer aktiv. Företag C har senaste året genomgått kraftig 

tillväxt och behovet av fler kompetenser i styrelsen har ökat, vilket överensstämmer med teorin. 

Uppfattningen om vad som är en arbetande styrelses främsta roll skiljer sig mellan de fyra 

ägarna. Företagsägare 1 säger att en arbetande styrelse bör vara kontrollerande, stödjande och 

rådgivande. Enligt Neville (2011) har styrelsens uppgift att tjäna och rådgöra sitt ursprung i 

förvaltarskapsteorin, vilket innefattas i den kontrollerande rollen. Även Företagsägare 2 och 3 

betraktar den kontrollerande rollen som viktig. Vidare anser Företagsägare 2, 3 och 4 att en 

arbetande styrelse ska besluta om strategiska frågor och formulera mål och visioner. Detta 

menar Collin (2008) innefattas i styrelsens strategiska roll. Företagsägare 1 är den enda som 

inte uppfattar strategiskt arbete som viktigt i en arbetande styrelse. Detta förhållningssätt kan 

kopplas till teorierna av Brunninge et al (2007), som belyser att styrelser i företag med VD:n 

som majoritetsägare sällan är involverade i strategiska förändringar. Företagsägare 1 är den 

enda i denna studie som självständigt både äger och driver företaget.  

Både Företagsägare 1, 2 och 3 betonar att medlemmar i en arbetande styrelse måste ha 

kännedom om den verksamhet företaget bedriver, för att tillämpa ett styrelsearbete som gynnar 

företaget. Vidare tycker samtliga ägare, förutom Företagsägare 3, att det i en arbetande styrelse 

är viktigt med medlemmar med ekonomisk kunskap. Företagsägare 4 hävdar även att det 

primära i en arbetande styrelse är att det finns en variation av kompetenser som kompletterar 

varandra. Detta kan kopplas till styrelsens servicegivande roll och Gabrielsson och Winlunds 

(2000) resonemang om att ledamöter i en servande roll ska stödja och komplettera 

organisationen. Gabrielsson och Winlund (2000) påpekar även att en viktig uppgift för en 

servande styrelse är att skapa strategiska nätverk, i syfte att garantera goda relationer med 

företagets omgivning. Den enda av de fyra företagsägarna som lyfter personliga nätverk som 

en nyttig kompetens i en arbetande styrelse är Företagsägare 2. Dock betonar han även att vikten 

av detta beror på huruvida man önskar sprida verksamheten eller inte.  
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5.2 Företagsägarens påverkan 

Enligt Lappalainen och Niskanen (2012) kan ägarstrukturen anses direkt förknippad med 

företagets prestationer och resultat. De argumenterar för att företag med ägarstyrt ledarskap och 

få antal aktieägare uppvisar högre lönsamhet, men lägre tillväxttakt. Lappalainen och 

Niskanens (2012) argument överensstämmer bäst med Företag A, vilket har en ägare som även 

är VD och uppvisar medelhög tillväxttakt och god lönsamhet. Företag B, som är enmansägt 

men har en separat VD, uppvisar istället hög tillväxt men sämre lönsamhet. Dock var företaget 

ägarstyrt tills alldeles nyligen, vilket gör att ovanstående argument inte helt överensstämmer 

med Företag B. Vidare uppvisar Företag C, vilket har två ägare, både kraftig tillväxt och god 

lönsamhet. Å ena sidan bekräftar detta Lappalainen och Niskanens (2012) teori om att företag 

med flera ägare uppvisar starkare tillväxt. Å andra sidan motbevisas teorin, då företaget trots 

tillväxten även har god lönsamhet.  

Sjögrén et al (2011) lyfter att företagsägarens personliga mål ofta avgör den strategiska 

riktningen i SMF. Även Neville (2011) belyser ägarens betydelse för företagets utveckling och 

menar att företagsägare i SMF ofta prioriterar självständighet och kontroll framför tillväxt. 

Dessa teorier överensstämmer med Företagsägare 1, vilken inte har som mål utöka 

verksamheten. Istället vill ägaren behålla företaget i befintlig storlek. Anledningen till detta 

förklaras med att hon inte önskar fördela ut ansvar eller släppa ifrån sig makt, vilket anses 

nödvändigt om företaget blir större. Även Företagsägare 2 önskar minska tillväxten, men i syfte 

att öka lönsamheten. Företagsägare 4 vill utöka företaget ytterligare, medan Företagsägare 3 

önskar sälja bolaget.  

Brunninge et al (2007) menar att företagsägare i SMF ofta även grundat företaget, vilket gör 

dem ovilliga att ändra den ursprungliga strategin. Detta påstående kan kopplas till 

Företagsägare 1.  

Det existerar enligt Sjögrén et al (2011) två olika typer av företagsägare; tillväxtorienterade och 

överlevnadsorienterade. Företagsägare 3 och 4, vilka gemensamt äger ett företag, kan betraktas 

som tillväxtorienterade. De har fokuserat på företagets expansion och haft som mål att växa. 

Företagsägare 2 kan uppfattas som tillväxtorienterad till viss del, men har på grund av 

omständigheterna valt att fokusera på lönsamhet. Sjögrén et al (2011) lyfter att 

överlevnadsorienterade företagsägare önskar överlämna företaget i ett gott ekonomiskt tillstånd 

till nästa generation. Detta påstående överensstämmer väl med Företagsägare 1.  

Lewis (2008) menar att det finns företagsägare som kan betraktas som livsstilsägare, då 

företaget representerar en livsstil som ägaren önskar ha. Lewis (2008) skiljer på två olika typer 

av livsstilägare; hantverkaren och opportunisten. De som främst kan uppfattas som 

livsstilsägare är Företagsägare 1 och 2. Företagsägare 2 har levt med företaget i många år och 

är väl förtrogen med branschen. Då han tidigare prioriterat tillväxt och utvecklat företaget skulle 

han kunna tolkas som hantverkare. Företagsägare 1 kan mer liknas vid opportunisten, då hon 

inte prioriterar tillväxt utan mer den dagliga driften. Vidare kan motivationen för entreprenörer 

att starta och äga ett företag enligt Lewis (2008) delas upp i positiva och negativa termer, varav 

positiva termer leder till tillväxt och de negativa innebär att endast ge företagsägaren en 
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tillfredsställande nivå av inkomster. Företagsägare 3 och 4, samt i viss mån Företagsägare 2, 

har via företagandet prioriterat tillväxt och utveckling vilket kan betraktas som positiva termer. 

Företagsägare 1 ”nöjer sig” med verksamheten som den är i dagsläget och stävar inte efter 

tillväxt, vilket överensstämmer med Lewis (2008) teorier om negativa termer. 

När det kommer till företagsägarens förväntningar på styrelsen och dess roll i det egna företaget, 

så skiljer sig även detta. Företagsägare 1 betraktar inte styrelsen som viktig utan tillämpar en 

”pappersstyrelse”. Detta förhållningssätt till styrelsen kan kopplas till Lappalainen och 

Niskanens (2012) forskning, vilken påvisar att ägare i SMF sällan använder sig av en arbetande 

styrelse. Däremot överensstämmer forskningen inte med övriga företagsägare i studien, då 

samtliga har en aktiv styrelse. Vidare uttryckte ingen av de medverkande ägarna en rädsla över 

att utsätta företaget för risk, vilket omedvetet kan förhindra strategisk utveckling. Därmed kan 

Lappalainen och Niskanens (2012) argument om ägarstyrda SMF som mindre riskbenägna inte 

bekräftas i denna studie. Dock måste det tas i beaktande att inte samtliga deltagande företag är 

ägarstyrda. Företag A är det, och till viss del Företag C. Företag B är det däremot inte. Detta 

faktum inverkar på resultatet. 

Företag B och C har arbetande styrelser, varav Företag B har regelbundna 

styrelsesammanträden med formella processer och strukturer. Företagsägare 2 hävdar att han är 

nöjd med styrelsearbetet och att den nya styrelsen har lyckats strukturera upp hela 

organisationen. Detta överensstämmer med Garbielsson och Winlunds (2000) undersökning, 

som påvisar att ledamöternas engagemang och styrelsens formella strukturer påverkar 

förmågan till ett effektivt styrelsearbete. Företag C har externa ledamöter i sin styrelse, men 

ännu inga formella möten. Ändå menar både Företagsägare 3 och 4 att styrelsen bedriver ett 

framgångsrikt arbete, vilket anses bero på styrelseledamöternas kompetenser och erfarenheter. 

Detta resonemang överensstämmer med Nevilles (2011) forskning, som påvisar att 

företagsägare i SMF betraktar styrelsens servicegivande funktion som viktig. 

Ingen av medverkande företagsägare lyfter styrelsen som kostsam. Det är heller ingen som 

säger att en arbetande styrelse innebär merarbete, eller ytterligare byråkrati. Snarare menar 

samtliga ägare, utom Företagsägare 1, att styrelsen på ett eller annat vis har främjat företaget. 

Dock kan Nevilles (2011) teorier om varför SMF inte använder sig av en arbetande styrelse 

endast tillämpas på företag som inte har en. Företag A är det enda företag i denna studie som 

inte har en arbetande styrelse. Företagsägare 1 säger att huvudskälet till detta är att hon helt 

enkelt inte kan se nyttan med ett aktivt styrelsearbete där företaget befinner sig idag. 

 

5.3 Externa ledamöters bidrag 

Enligt Napoli (2012) underlättar extern kompetens i styrelsen ett företags möjligheter till 

strategiska förändringar. Företag C är det enda företag i studien som har externa 

styrelseledamöter. De externa ledamöterna uppges ha lett till ett ökat tempo i det strategiska 

arbetet, vilket stämmer överens med Napolis (2012) argument. Anledningen till tillsättningen 

av externa ledamöter i Företag C, uppges enligt Företagsägare 3 och 4 vara att de bidrar med 

både kompetens och kontakter. De har även underlättat expansion. Detta kan kopplas till både 
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Neville (2011) och Brunninge e al (2007), vilka belyser att externa ledamöter kan länka 

organisationen till utomstående aktörer och bidra med nyttiga nätverk som gynnar företaget.  

Företagsägare 3 och 4 är inte främmande för att tillsätta ytterligare externa styrelseledamöter, 

om behovet uppstår. Även Företagsägare 2 överväger att så småningom tillföra extern 

kompetens i styrelsen. Anledningen uppges i så fall vara att den person som tillsätts bidrar med 

specialistkompetens som organisationen saknar, eller personliga nätverk. Företagsägare 1 ser 

inget behov av externa styrelseledamöter. Hon medger dock att en extern ledamot skulle kunna 

bidra med ett utomståendeperspektiv, som kan vara till fördel för verksamheten. Även 

Voordeckers et al (2007) belyser detta perspektiv och menar att externa ledamöter i rollen som 

utomstående bättre kan främja företagets bästa.  

Valenti et al (2010) menar att strukturen i styrelsearbetet påverkas positivt av extern kompetens. 

Företag B har formella styrelsemöten med dagordning, protokollförande och uppföljning, trots 

frånvaron av externa ledamöter. Företag C har istället en till hälften extern styrelse, men inget 

strukturerat styrelsearbete. Detta överensstämmer därmed inte med Valenti et als (2010) teorier. 

Vidare påvisar Valenti et al (2010) ett positivt samband mellan en arbetande styrelse med 

externa ledamöter och företagets ekonomiska prestationer. Företag C, som har externa 

styrelseledamöter, har både den starkaste tillväxten och bästa lönsamheten. Dock uppvisar även 

Företag A goda resultat, trots bristen på en arbetande styrelse. Detta innebär att sambandet 

mellan extern kompetens och företagets prestationer varken kan dementeras eller bekräftas i 

denna studie. Snarare överensstämmer resultatet med Adams et als (2010) argument, som går 

ut på att kopplingen mellan sammansättningen av styrelseledamöter och ett företagets resultat 

är svårt att påvisa. Dock har sambandet mellan styrelsens sammansättning och hur företaget 

presterar utifrån ekonomiska aspekter inte undersökts närmare i denna studie. 

 

5.4 Egna reflektioner 

Analysen påvisar att studiens empiri endast till viss del överensstämmer med tidigare forskning. 

Detta kan bero på att de företag som medverkat inte kan anses som representativa för hur 

styrelsearbete fungerar i SMF överlag. Exempelvis kan inte Nevilles (2011) teorier om varför 

företagsägare väljer att inte använda sig av en arbetande styrelse alls tillämpas. Anledningen 

till detta är att två av tre företag i studien har en arbetande styrelse.  

Det har framkommit att företagsägares attityder gentemot styrelsen påverkas av individens 

kunskaper om styrelsearbete. En låg kunskapsnivå hos företagsägaren gör att en arbetande 

styrelse betraktas som onödig och ofta förbises i SMF. Låg kunskap kan även leda till att 

styrelsen inte används på ett effektivt sätt. Det har visat sig att trots en arbetande styrelse, 

bortses ofta möjligheten till kompetens i form av externa styrelseledamöter. En styrelse 

sammansatt av interna medlemmar ger endast tillgång till resurser som redan finns i företaget. 

Det lyfts inte in kompetenser med nya perspektiv, vilket begränsar styrelsearbetet. Möjligtvis 

fungerar styrelsen i dessa fall som en ledningsfunktion snarare än en styrelsefunktion, vilket 

kan bero på att strategiska frågor inte prioriteras. Ett annat faktum som kan begränsa styrelsen 

är när det tillsätts externa styrelseledamöter, men inte skapas en struktur för ett formellt 

styrelsearbete. Detta innebär att tillgänglig kompetens inte tas tillvara och att styrelsen inte ger 
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avtryck i verksamheten. I ett längre perspektiv kan det leda till att styrelsen, trots extern 

kompetens, riskerar att bli en pappersstyrelse. 

Oavsett om företaget använder sig av en arbetande styrelse eller inte, har några gemensamma 

faktorer identifierats hos medverkande företagsägare. Bland annat antyder samtliga en rädsla 

för att släppa kontrollen, även om rädslorna yttrar sig på skilda sätt. Alla medverkande 

företagsägare använder sig även av externa rådgivare i styrelsefrågor, oftast revisorn. Möjligtvis 

inverkar detta på vilket sätt de använder sig av styrelsen. Det som också framkommit är att 

företagsägarens personliga mål har påverkan på huruvida företaget använder sig av en arbetande 

styrelse eller inte. Om företagsägaren har mål som baseras på förvaltande eller trivsel, eller om 

personlig makt ses som viktigare än tillväxt, är sannolikheten liten att styrelsen är arbetande. 

Personliga mål inverkar även på företagsägarens attityd till externa styrelseledamöter. Vidare 

påvisar resultatet att en tillsättning av externa ledamöter inte leder till ett strukturerat 

styrelsearbete per automatik. Hänsyn måste dock tas till att urvalet är begränsat, endast ett av 

tre företag i studien har externa styrelseledamöter. 
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6 SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån studiens resultat, i syfte att besvara 

valda frågeställningar. Vidare redovisas det för författarens reflektioner avseende studiens 

genomförande samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser av studien 

Denna studies syfte var att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om 

styrelsearbete i små och medelstora företag, samt att undersöka vilka attityder företagsägare i 

dessa företag har till styrelsens funktion. Studien syftade även till att förtydliga styrelsens olika 

roller och fungera som vägledning för hur styrelsearbete kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt 

även i mindre företag. Ändamålet var även att skapa ökad förståelse för det valda ämnet. De 

frågeställningar som avsågs att besvaras för att uppfylla syftet var; Vilka förväntningar har 

företagsägare i små och medelstora företag på styrelsens roll i det egna företaget? samt Vilka 

attityder har företagsägare i små och medelstora företag till externa ledamöter i styrelsen?  

 

Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar och studiens resultat framgår det att;  

- Företagsägares förväntningar på styrelsen i det egna företaget varierar. Framförallt 

anses det viktigt att styrelsen sätter riktningen i företaget och att ledamöterna har 

kunskap om ekonomi och den verksamhet företaget bedriver. Vidare menar 

företagsägarna i studien, att styrelser bör vara kontrollerande och arbeta strategiskt.  

 

- Företagsägarens personliga mål påverkar dennes attityd till styrelsen. Om de personliga 

målen innefattar tillväxt, har företagsägaren en mer positiv attityd till en arbetande 

styrelse. Dock har företagsägare i SMF ofta andra mål än tillväxt eller rena 

lönsamhetsmål, vilket påverkar huruvida styrelsen är arbetande eller inte. 

 

- Företagsägare har ett avvaktande förhållningssätt till externa styrelseledamöter. De 

anses kunna bidra till styrelsearbetet, men det framgår inte tydligt på vilket sätt. Om 

företaget har mer än en ensam ägare, eller om företaget inte är ägarstyrt, är attityderna 

till externa styrelseledamöter mer positiva. En positiv inställning till en arbetande 

styrelse ökar även sannolikheten för att företagsägaren har en positiv attityd till externa 

styrelseledamöter.  

 

- Trots att externa styrelseledamöter anses bidra med tydligare strukturer och formalitet i 

styrelsen, kan ett strukturerat styrelsearbete bedrivas även utan externa ledamöter. En 

tillsättning av externa styrelseledamöter innebär heller inte per automatik ett formellt 

styrelsearbete. 

 

- Kunskapen vad gäller styrelsearbete är relativt låg hos företagsägare i SMF, vilket gör 

att styrelsen inte används på ett effektivt sätt. Kunskapsnivån hos företagsägaren styr 
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även huruvida styrelsen anses som viktig i det egna företaget, samt hur den arbetar. Det 

är heller inte klart avgränsat vad som är en styrelse respektive företagsledning. Det 

företagsägaren hävdar vara en styrelsefunktion, kan snarare vara en ledningsfunktion. 

 

- Behovet av en arbetande styrelse ökar när företaget växer. Det är dock inte helt klarlagt 

när brytpunkten uppstår. Behovet av en arbetande styrelse påverkas även av den bransch 

och marknad där företaget verkar. Vidare kan den roll styrelsen innehar i stora 

börsnoterade företag sällan appliceras i SMF. 

 

6.2 Reflektion över studiens genomförande 

Studiens resultat baseras på de företag och respondenter som medverkat i undersökningen, samt 

på tidigare forskning. Underlaget av respondenter är begränsat, vilket gör att slutsatserna inte 

kan generaliseras på samtliga SMF. Dock var syftet med studien inte att generalisera, utan att 

bidra med kunskap om styrelsearbete i SMF samt att undersöka vilka attityder företagsägare i 

dessa företag har till styrelsens funktion. Syftet anses därmed vara uppfyllt, trots ett litet urval 

respondenter. Dock hade studien fått mer tyngd om fler företag och respondenter innefattats. 

Medverkande företag ingick inte i samma bransch, vilket kan betraktas både som en fördel och 

en nackdel för studiens resultat. Dels påverkar branschens egenskaper utifrån 

konkurrenssituation, lokalisering och geografiska marknad företagets behov av en arbetande 

styrelse, vilket inverkar på företagsägarens attityd redan som utgångspunkt. Dels gör skillnaden 

i branschtillhörighet att resultatet ger en bredare förståelse för hur styrelsearbete kan fungera i 

olika typer av SMF.  

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie har behandlat ämnet styrelsearbete i SMF, samt vilka attityder företagsägare har 

till en arbetande styrelse. Det har under studiens genomförande uppkommit flera intressanta 

frågeställningar som inte beaktats på grund av studiens avgränsning. Vidare har det 

framkommit att kunskapen om styrelsearbete är särskilt låg i SMF, vilket kan bero på en brist 

av relevant forskning. Behov av ytterligare studier har därmed identifierats. 

Fortsatta studier i ämnet kan vara att undersöka huruvida attityderna till en arbetande styrelse 

och användningen av externa styrelseledamöter skiljer sig beroende av utbildningsnivå hos 

företagsägaren. En annan intressant aspekt att studera är om och hur styrelsens roll skiljer sig 

mellan olika branscher.  En intressant vinkling kan även vara att belysa skillnader mellan män 

och kvinnors attityder till styrelsearbete, samt hur könsfördelningen är i mindre företags 

styrelser. Ett ytterligare förslag till fortsatta studier kan vara att forska i när behovet av en 

arbetande styrelse uppstår och vilka variabler som påverkar behovet. Sammanfattningsvis finns 

flera olika områden inom ämnet som med fördel kan studeras vidare.  
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BILAGA 1: Intervjuguide  
 

 

Företaget 

 

 Hur länge har företaget varit verksamt? 

 

 Hur ser ägarstrukturen ut? 

 

 Vilken verksamhet bedriver företaget? 

 

 Hur många anställda har företaget? 

 

 Vilken omsättning hade företaget år 2015? 

 

 Hur bedöms lönsamheten under de senaste tre åren? 

 

 Hur har tillväxten sett ut under de senaste tre åren? 

(rekryteringar, nya marknader, ökad omsättning, innovationer) 

 

A. Styrelsens roll 

 

 Hur ser styrelsens sammansättning ut?  

 

 På vilka grunder valdes styrelsemedlemmarna? 

 

 Har styrelsens sammansättning förändrats sedan bolagets bildande och i så fall varför? 

 

 Finns externa ledamöter i styrelsen och i så fall hur många? 

 

 Saknas kompetens i styrelsen och i så fall vilken? 

 

 Vad är styrelsens främsta uppgift i företaget? 

 

 Bedrivs ett aktivt styrelsearbete? 

Om ja; 

– Hur ofta sammanträder styrelsen? 

 

– Vilka frågor behandlas? 

 



II 

 

– Hur fattas strategiska beslut i styrelsen? 

Om nej; 

– Vilket är det främsta skälet till att det inte bedrivs ett aktivt styrelsearbete? 

 

– Hur behandlas strategiska frågor i företaget? 

 

– Vem fattar strategiska beslut? 

 

B. Företagsägarens påverkan  

 

 Vilka mål och visioner har du som ägare för företaget avseende de närmaste tre åren? 

 

 Vilka förändringar bedömer du krävs för att kunna uppnå målen? 

 

 Betraktar du styrelsearbete som intressant? På vilket sätt? 

 

 Vilken roll anser du att styrelsen bör ha? 

(Kontrollerande, servicegivande, strategisk?) 

 

 Vad anser du vara styrelsemedlemmarnas huvudsakliga uppgift? 

 

 Vilka kompetenser anser du behövs i styrelsen? 

 

 Vilka andra aktörer används som rådgivare avseende strategiska frågor? 

(Revisorer, konsulter, bankmän, försäkringsrådgivare?) 

 

 

C. Externa ledamöters bidrag  

Företag med externa styrelseledamöter;  

 Varför har ni valt att tillsätta externa ledamöter i styrelsen? 

 

 På vilka grunder tillsattes de valda externa ledamöterna? 

 

 Hur har de externa ledamöterna påverkat styrelsearbetet – fördelar respektive 

nackdelar? 

 

 Ser du ett behov av att tillsätta ytterligare externa ledamöter – varför/varför inte? 

 

Företag utan externa styrelseledamöter; 

 Varför har ni valt att inte ha externa ledamöter i styrelsen? 

 



III 

 

 Hur tror du att tillsättning av externa ledamöter skulle påverka styrelsearbetet – 

fördelar respektive nackdelar? 

 

 Bedömer du att det finns ett behov av att i framtiden tillsätta externa ledamöter i 

styrelsen – varför/varför inte? 

 

 Om externa ledamöter skulle tillsättas, vad skulle du vilja att de bidrog med? 
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BILAGA 2: Informationsbrev 

 

Informationsbrev sänt 2016-04-08 

 

Hej, 

Mitt namn är Emilia Lodin och jag studerar Företagsekonomi med inriktning organisation mot 

Högskolan Väst. Just nu håller jag på att skriva examensarbete på C-nivå angående 

styrelsearbete i små och medelstora företag. 

Syftet med studien är att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om 

styrelsearbete i små och medelstora företag. Studien syftar även till att förtydliga styrelsens 

olika roller och fungera som vägledning för hur styrelsearbete kan bedrivas på ett framgångsrikt 

sätt i mindre företag.  

Jag undrar därför om du som ägare i företaget är intresserad av att medverka som respondent i 

min studie genom att svara på några frågor via en personlig intervju. Intervjun kommer att ta 

45-60 minuter och utföras på din arbetsplats eller på en av dig anvisad plats. Jag kommer att 

sända dig intervjufrågorna några dagar innan intervjutillfället så du får tillfälle att förbereda 

dina svar. Datum och tid för intervjun kan vi komma överens om gemensamt. Svaren kommer 

behandlas konfidentiellt och både du som individ och företaget kommer att vara anonyma i 

studien. Resultatet av studien kommer endast att användas i studiesyfte och presenteras för 

medverkande företag. Studien kommer efter examination att publiceras i Diva, vilket är en 

elektronisk databas för Högskolor och Universitet. 

Jag kommer att kontakta dig inom några dagar för att höra om du önskar medverka.  

Vid frågor angående studien eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta 

nedanstående. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Emilia Lodin 

Tel. 070-441 04 44 

Mail. emilia.lodin@student.hv.se 
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